
Omavalitsustevahelise heakorrakonkursi juhend 

Eesmärk 

 Edendada heakorra- ja kodukaunistamisalast tegevust Eestimaal. 

 Jätkata ja laiendada seniste heakorrakonkursside traditsioone. 

 Selgitada välja meie paremad omavalitsused heakorraalases tegevuses ja levitada 

nende kogemusi. 

Osavõtjad 

 Kõik selleks soovi avaldanud omavalitsused. 

Korraldajad 

 Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ), Eesti Omavalitsusliitude Ühendus, Eesti 

Linnade Liit. 

Korraldus 

 Kohalike omavalitsuste liidud ja linnavalitsused (Tallinn, Tartu, narva, Pärnu) 

selgitavad maikuu jooksul välja konkursist osavõtjad ja esitavad 1. juuniks nende 

andmed  Kauni kodu konkursi maakonnakomisjonile, näidates ära iga osavõtva 

omavalitsuse volikogu esimehe, vallavanema või linnapea ning heakorra eest 

vastutava ametniku nime. 

 Esitatud kanditaatide hindamine viiakse läbi üheaegselt ülemaalise Kauni kodu 

konkursi hindamisega juunikuus. 

 Maakondlikud komisjonid esitavad hindamistulemused kinnitamiseks EKKÜ 

keskjuhatusele. Peale tulemuste kinnitamist esitab EKKÜ keskjuhatus võitjad 

autasustamiseks Eesti Vabariigi presidendile. 

 Võitjate autasustamine toimub Eesti taasiseseisvumispäeval toimuval presidendi 

vastuvõtul (koos Kauni kodu võitjate autasustamisega). 

Tulemuste selgitamine 

 Konkursi tulemused selgitatakse välja vastavalt lisatud hindamiskriteeriumidele.     

Piirkonna võitjateks kuulutatakse enim punkte kogunud omavalitsused. Arvestades 

Eesti  piirkondade erinevaid ajaloolisi traditsioone ja kultuurilisi ning majanduslikke 

erinevusi, lähtutakse ülemaalisel konkursil põhimõttest, et piirkonna parim on ka Eesti 

parim. 

15. aprill 2003 

  

Lisa 1 Omavalitsustevahelise heakorrakonkursi hindamiskriteeriumid 

Analoogselt “Kauni kodu” hindamise alustele näeme ette ka omavalitsustevahelisel konkursil  

võtta hindamise aluseks teemagrupid, kus ühele teemale võib anda kuni 25 punkti  (igale 



alateemale seega kuni 5 punkti). 

1. teema – keskuse (keskasula, kesklinna) heakord (kuni 25 punkti) 

o hoonete korrasolek (kõik alateemad – kuni 5 punkti) 

o piirete korrasolek  

o tänavavalgustus 

o haljasalad, alleed 

o lipumastid ja arhitektuursed väikevormid (skulptuurid jne) 

2. teema - ühiskondlike asutuste ja rahvakogunemise kohtade heakord (kuni 25 punkti) 

2.1 haldushooned (vallamaja, linnavalitsuse hoone) (kõik alateemad – kuni 5 punkti) 

2.2 koolid, lasteaiad, nende juurde kuuluvad mänguväljakud 

2.3 kultuurimajad, rahvamajad, klubid 

2.4 staadionid, lauluväljakud, jaanituleplatsid 

2.5 kirikud, kalmistud, mälestusmärgid 

Märkus: Kui konkursil osaleval omavalitsusel puuduvad üldse mõne eeltoodud alateema 

hooned ja rajatised, tuleb talle selle alateema eest märkida tema poolt saadud 2. teema 

ülejäänud alateemade keskmine hinne. 

Selle teema iga objekti juures hinnatakse: 

1. hoone ja rajatise välisilmet, sobivust ümbrusega, nende korrasolekut (hoone fassaad 

ja piirdeaed korrektne jne);  

2. territooriumi üldist kujundamist, haljastust (haljasalad niidetud, lilled, põõsad ja puud 

hooldatud jne);  

3. teedevõrgu ja  parkimiskohtade olemasolu ja nende paigutuse otstarbekust, nende 

korrasolekut;   

4. arhitektuurseid väikevorme (piirded, väravad jms), territooriumi lähiümbruse 

korrashoidu;  

5. jäätmeseaduse järgimist (sorteeritud jäätmete kogumise erikonteinerite olemasolu, 

nende paigaldust ja korrasolekut jms).  

3. teema - teede ja tänavate korrasolek (kuni 25 punkti) 

o vallateede või linnatänavate korrasolek 

o teede- ja tänavaäärte puhtus ja korrasolek (tee- ja tänavaäärte niitmine, võsa 

raiumine, hekkide korrasolek) 

3.3 teeäärsete hoonete korrasolek 

3.4 bussipeatuste ja ootepaviljonide korrasolek 

3.5 tänavasiltide, viitade, kaartide-skeemide ja infotahvlite olemasolu, reklaamide korrektsus 

4. teema – valla- ja linnasiseste heakorrakonkursside läbiviimine (alateemade 4.1 – 4.4 

eest kokku kuni 20 punkti, alateema 4.5 eest sõltuvalt läbiviidud ettevõtmiste arvust – kuni 5 

punkti iga  ettevõtmise eest) 

4.1 elanike, asutuste ja ettevõtete aktiivsus nendes osalemisel 

4.2 konkursside läbiviimise tase (külade või linnaosade osalemine, ettevõtete toetused, 

auhinnad ja tunnustused jms) 

o konkursside kajastamine meedias, trükistes, internetis 

o varasem osavõtt ja tulemused maakondlikest ja üleriigilistest konkurssidest 



4.5 muude heakorra- ja keskkonnaseisundi parendamisele suunatud ettevõtmiste läbiviimine 

(heakorrakuud, -nädalad või –dekaadid, ohtlike jäätmete ja vanaraua kogumise 

ühisaktsioonid, jäätmekäitlust selgitavad õppepäevad, kodukujundamise õppepäevad jms) 

5. Hindamiskomisjonile jääb võimalus rakendada miinuspunkte 

o oluliste puuduste ilmnemisel jäätmemajanduses - kuni miinus 10 punkti 

o keskkonda risustavate kasutuseta ja lagunevate hoonete korral, kui need 

kuuluvad omavalitsusele või eravalduste korral juhul, kui omavalitsus ei ole 

kasutanud võimalusi nende omanike korralekutsumiseks – kuni miinus 10 

punkti 

  

  

Lisa 2 Omavalitsustevahelise heakorrakonkursi hindamisleht 

  

Omavalitsus: …………………………. 

I Keskuse heakord 

  Väga hea 

5 punkti 

Hea 

4 punkti 

Rahuldav 

3 punkti 

Puudulik 

2 punkti 

Nõrk 

 1 punkt 

1.Hoonete korrasolek           

2. Piirete korrasolek           

3. Tänavavalgustus           

4. Haljasalad, alleed           

5. Lipumastid ja arh. väikevormid           

II Ühiskondlike asutuste ja rahvakogunemise kohtade heakord 

1.Haldushooned           

2. Koolid, lasteaiad, mänguväljakud           

3. Kultuurimajad, rahvamajad, klubid           

4. Staadionid, lauluväljakud,  

jaanituleplatsid 

          

5. Kirikud, kalmistud, mälestusmärgid           

III Teede ja tänavate korrasolek 

1.Vallateede või linnatänavate seisukord            

2. Teede- ja tänavaäärte puhtus ja kord            

3. Teeäärsete hoonete korrasolek           

4. Bussipeatuste ja ootepaviljonide kord            

5. Tänavasildid, viidad, skeemid,           



infotahvlid. Reklaami korrektsus 

IV Valla- või linnasiseste heakorrakonkursside läbiviimine 

1. Elanike ja asutuste aktiivsus nendes 

osalemisel 

          

2. Konkursside läbiviimise tase            

3. Konkursside kajastamine meedias           

4. Varasem osavõtt ja tulemused 

erinevates konkurssides 

          

5. Muude ettevõtmiste läbiviimine           

Punkte kokku ………………. 

V Võimalikud miinuspunktid 

5.1 Olulised puudused jäätmemajanduses: -……… 

5.2 Keskkonda risustavad lagunenud hooned: -……….. 

Lõplik punktide summa: ……. 

Komisjoniliikmete allkirjad: 

 


