
Lääne-Viru maakonna rinnamärkide „Hea ettevõtja” ja „Tubli 

töötaja” statuut  

 

1.  Rinnamärkide kirjeldus  

1.1.  Rinnamärgid on vasesulamist, üldplaanilt ümarakujulised ja külgvaates kumerad, 

läbimõõduga 24,5 mm. Märgi keskosa ümbritsevad 15 sinise emailiga kaetud nurka. Märgi 

keskosa on ümbritsevate nurkadega samas tasapinnas, sinise emailiga kaetud ümmargune sõõr. 

Milles on linnuse ning mõõkade kujutised.  

1.2. Märk ”Hea ettevõtja 10 aastat”, sõõri sees olevad nurgad ja keskosa kaetud sinise 

juveliiremailiga, mõõgad ja linnus pliiatshõbetatud, oksüdeeritud, liblikkinnitus.  

1.3.  Märk ”Hea ettevõtja 15 aastat” sõõri sees olevad nurgad ja keskosa kaetud sinise 

juveliiremailiga, hõbetatud 999S, mõõkade käepidemed ja linnuse katus pliiatskullatud, 

liblikkinnitus.  

1.4.  Märk ”Hea ettevõtja 20 aastat”, sõõri sees olevad nurgad ja keskosa kaetud sinise 

juveliiremailiga, hõbetatud 24K, mõõgad ja linnus pliiatshõbetatud, liblikkinnitus.  

1.5.  Märk ”Tubli töötaja” , linnuse ja mõõkade kujutist ümbritseb sinise emailiga 

kolmnurgad ja ring. Linnuse katus ja mõõkade käepidemed on kullatud.  

 

2.  Rinnamärkide andmise kord  

2.1.  Rinnamärk ”Hea ettevõtja” on asutatud tunnustamaks ettevõtjaid, kes on tööandjateks 

Lääne-Viru maakonnas.  

2.2.  Rinnamärk ”Hea ettevõtja 10 aastat” antakse ettevõtjale (51 % osanik, tippjuht), kes on 

juhtinud konkreetset ettevõtet edukalt 10 aastat k.a.  

2.3.  Rinnamärk ”Hea ettevõtja 15 aastat” antakse ettevõtjale (51%osanik, tippjuht), kes on 

juhtinud konkreetset ettevõtet edukalt 15 aastat k.a.  

2.4.  Rinnamärk ”Hea ettevõtja 20 aastat” antakse ettevõtjale (51% osanik, tippjuht), kes on 

juhtinud konkreetset ettevõtet edukalt vähemalt 20 aastat ja rohkem.  

2.5.  Rinnamärk ”Tubli töötaja” antakse inimesele, kes on töötanud maakonna ettevõttes või 

asutuses vähemalt 10 aastat ja olnud ühiskondlikult aktiivne. Töötaja on kogukondlikult 

aktiivne, panustanud vabatahtlikku tegevusse, noorte tegevustesse jms. Rinnamärke ”Tubli 

töötaja” antakse välja 3. 

 

Nimetatud rinnamärke antakse kalendriaastas kuni 18.  



2.6.  Ettepaneku koos põhjendusega SA Lääne-Viru Arenduskeskusele rinnamärkide 

andmiseks võib esitada kohalik omavalitsus, ettevõte, mittetulundusühing või mõni muu 

organisatsioon. Arenduskeskus teavitab avalikust ettepanekute esitamise tähtajast.  

2.7.  Rinnamärgi andmise otsustab komisjon lähtuvalt esitatud ettepanekutest ja 

põhjendustest.   

2.9.  Rinnamärkide saajad avalikustatakse maakonnalehes ja SA Lääne-Viru 

Arenduskeskuse koduleheküljel.  

 


