LISA 
1. Teenetemärgi omistamine
1.1  Valgamaa Teenetemärk (edaspidi Teenetemärk) on Valga maakonna autasu, mis on asutatud Valgamaale osutatud teenete tunnustamiseks.

1.2 Teenetemärgiga autasustatakse inimesi, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud Valgamaa arengule, samuti inimestele, kes on silma paistnud märkimisväärse, maakonna jaoks olulise saavutusega.

2.Teenetemärgi kirjeldus ja kandmine
2.1 Valgamaa Teenetemärk kujutab hõbedast valmistatud rukkipeadest pärga, mis ümbritseb Valgamaa vappi. Pärja läbimõõt on 38mm, vapikilbi kõrgus 24 mm. Aumärgi tagumine külg on sile, sellele graveeritakse autasu number. Valgamaa Teenetemärki kantakse 35 mm laiuse muareesiidist lindi küljes vasakul pool rinnal. Sinise põhitooniga lindi keskel on hõbehall siksakjoon.
2.2 Teenetemärki kantakse üldjuhul pidulikel sündmustel vasakul pool rinnas.

3. Teenetemärgi taotlemine ja välja andmine
3.1 Teenetemärki annab Valgamaa Omavalitsuste Liit. Teenetemärgiga võib kaasneda rahaline preemia, mille suuruse otsustab Vapi -ja Teenetemärgi Nõukogu teenetemärgi saaja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse ettepanekul.

3.2 Teenetemärgi andmise taotlusi on õigus esitada Valga maakonna vallavalitsustel ja volikogudel, Valgamaal tegutsevatel juriidilistel isikutel, erakondadel, liitudel, ühingutel, seltsidel, klubidel ja eraisikutel.

3.3 Kirjalik taotlus Teenetemärgi andmiseks esitatakse Vapi -ja Teenetemärgi Nõukogule
vastavalt Nõukogu poolt kehtestatud korrale.

3.4 Teenetemärgi juurde kuulub Teenetemärgi kandmise õigust tõendav tunnistus, millele kirjutab alla Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees.

3.5 Teenetemärkide andmise korra määrab Vapi -ja Teenetemärgi Nõukogu.
 (Vt. p. 4) Teenetemärki võib korraga välja anda mitmele inimesele.

3.6 Teenetemärgid koos tunnistustega annab autasustatutele pidulikult kätte Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees.

3.7 Teenetemärke ei anta postuumselt.

3.8 Teenetemärk ei kuulu asendamisele.

3.9 Teenetemärgi  andmise kohta peetakse arvestust  Valgamaa  Omavalitsuste Liidu kantseleis.


4. Vapi -ja Teenetemärgi Nõukogu.
4.1 Vapi -ja Teenetemärgi Nõukogu (edaspidi Nõukogu) moodustatakse  Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsusega. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja sekretäri.
4.2 Nõukogu on kuni seitsmeliikmeline.

4.3 Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool koosseisust. Nõukogu annab arvamuse esitatud Teenetemärgi kandidaatide kohta ning teeb omapoolsed ettepanekud. Valgamaa Vapi -ja Teenetemärgi Nõukogu otsustab ka Valgamaa Vapimärgi andmist.

5.4 Nõukogu otsused kantakse koosoleku protokolli. Koosolekuid protokollib ja peab arvestust Nõukogu sekretär.

5.5 Nõukogu tehnilist teenindamist ja asjaajamist korraldab Valgamaa Omavalitsuste Liidu kantselei.

6. Lõppsätted
6.1 Teenetemärgi Statuuti võib muuta või tühistada Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsusega.


	

