
 

 
 

Rapla maakonna tippauhind RAPLA REDEL statuut  

Kinnitatud Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse otsusega nr 5. otsusega 11.01.2018  

 
 

 I ÜLDSÄTTED 

1. Statuut kehtestab Rapla maakonna tippauhinna RAPLA REDEL andmise alused ja korra. 

2. Rapla maakonna tippauhind RAPLA REDEL (edaspidi "tippauhind") on kunstnik Saima 

Randjärve kavandatud redelit meenutav skulptuur, millega autasustatakse  kodanikku, kellel 

on olnud silmapaistvaid teeneid maakonna arendamisel ja/või esindamisel kultuuri, spordi, 

hariduse, ettevõtluse või muus valdkonnas. 

3. Skulptuuri külge kinnitatakse metallplaat autasustamise aasta ja autasustatu nimega. 

4. Tippauhind RAPLA REDEL antakse koos teenetemärgiga „Raplamaa kuldne vapimärk" 

5. Aastas antakse üle  üks tippauhind. 

 

II AUTASU ÜLEANDMINE 

6. Tippauhinna koos rahalise preemiaga annab autasustatavale üle Raplamaa Omavalitsuste 

Liidu esimees või volitatud isik,  üldjuhul toimub see Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud 

vastuvõtul. 

7. Tippauhinnaga autasustatu kantakse RAPLA REDELi auraamatusse, kuhu autasustatav 

annab autogrammi. 

 
 

Rapla maakonna teenetemärgid 

Kinnitatud Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse otsusega  nr 5  11.01.2018  

 

 
1. Rapla maakonna teenetemärgid on: 

1) Raplamaa kuldne vapimärk; 
2) Raplamaa hõbedane vapimärk. 

 
2. Raplamaa kuldne vapimärk on kuldsest metallist valmistatud käpprist, mille esikülg on kaetud 

valge emailiga ning risti keskel on hõbedane sinise, punase ja kollase emailiga viimistletud 
Rapla maakonna vapp. Risti kõrgus on 26 millimeetrit, laius on 26 millimeetrit ning vapi kõrgus 
on 11 millimeetrit. Vapimärk ripub 25 millimeetri laiuse rohelise ja valgega pikuti pooleks 
jaotatud kullatud naastuga muareelindi küljes. Vapimärgi tagakülg on sile ning sellele on 
graveeritud vapimärgi number. 

 
3. Teenetemärkide andmist korraldab Raplamaa Omavalitsuste Liit.  

 
4. Igal isikul, samuti asutusel on õigus esitada Raplamaa Omavalitsuste Liidule ettepanek 

teenetemärgi andmiseks. Teenetemärgi andmise ettepanek peab sisaldama isiku, kelle kohta 
ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ja teene kirjeldust. 

 
5. Teenetemärgi andmise otsustab Raplamaa Omavalitsuste Liidu moodustatud 

auhindamiskomisjon.  Teenetemärgi andmata jätmist ei pea põhjendama. 
 

6. Raplamaa kuldne vapimärk antakse isikule Rapla maakonna arengule oluliselt kaasa aidanud 
pikaajalise silmapaistva tegevuse ja isikliku eeskuju tunnustamiseks, samuti Rapla 
maakonnale au ja tuntust toonud saavutuste tunnustamiseks. 

 



7. Raplamaa hõbedane vapimärk antakse isikule Rapla maakonna arengule oluliselt kaasa 
aidanud tegevuse tunnustamiseks, samuti Rapla maakonnale au ja tuntust toonud saavutuse 
tunnustamiseks. 

 
8. Raplamaa kuldset vapimärki võib anda postuumselt. 

 
9. Raplamaa hõbedast vapimärki võib korraliselt välja anda kolm korda aastas – 

iseseisvuspäeva, võidupüha ja taasiseseisvumispäeva puhul. 
 

10. Teenetemärgi andmise otsus avalikustatakse Raplamaa Omavalitsuste Liidu veebilehel. 
 
 
 

 


