
 

  

KÄSKKIRI  

 
 

06.10.2015 nr 1-3/176 

Kodanikupäeva aumärgi kirjelduse, andmise 
ja saamise kord 

 

 

 

Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. aasta määruse nr 39 
„Siseministeeriumi põhimäärus“ § 23 lõike 2 punkti 28 alusel. 

 

1. Üldsätted 

Kodanikupäeva aumärk (edaspidi aumärk) on hinnaline kingitus kodanikukohuse 
silmapaistvalt hea täitmise eest, mis antakse Eesti kodanikele igal aastal seoses Eesti Vabariigi 

kodanike dokumenteerimise aastapäevaga 26. novembril (edaspidi kodanikupäev). 
 
2. Aumärk võidakse anda: 

2.1 kodanikuteadvuse väärtustamise eest ühiskonnas;  
2.2 Eesti Vabariigi kodanikukasvatuse edendamise eest;  

2.3 kodanikupäeva korraldamise eest; 
2.4 vastutustundliku töö eest ühiskonnaellu panustamisel. 
 

3. Aumärgi kirjeldus  
Aumärgi väliskuju on valge pügalrist, millel asetseb sinise äärisega kuldne keskmedaljon. 

Medaljoni kuldsel väljal on kolm sinist otsavaatavat lõvi. Äärise ülaserval on kuldsete 
tähtedega tekst ''KODANIKUPÄEV'' ja alaserval kuldsete numbritega aumärgi asutamise 
aastaarv (1998). 

 
4. Aumärgi andmise kord 
4.1 Kodanikupäeva aumärgi andmise otsustab siseminister. 

4.2 Aumärgi andmise ettepaneku tegemiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus siseministri 
poolt moodustatud kodanikupäeva aumärgi komisjonile (edaspidi komisjon) vähemalt 3  

nädalat enne kodanikupäeva. Komisjonile esitatava taotluse vorm on kehtestatud käskkirja 
lisas. 
4.3 Ettepanekuid aumärgi andmiseks võivad teha: 

4.3.1 füüsiline isik; 
4.3.2 aumärgi andmise ettepanekute tegemiseks moodustatud komisjon; 

4.3.3 maavanem; 
4.3.4 riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus; 
4.3.5 juriidiline isik. 

4.4 Taotluses aumärgi andmiseks tuleb esitada: 
4.4.1  kandidaadi ees- ja perekonnanimi; 

4.4.2  kandidaadi isikukood või sünniaeg; 



 

4.4.3  kandidaadi kontaktandmed; 

4.4.4  kandidaadi töö- või teenistuskoht; 
4.4.5  kandidaadi kodakondsus; 

4.4.6  põhjendus; 
4.4.7  andmed ettepaneku esitaja kohta; 
4.4.8  ettepaneku tegija kontaktandmed; 

4.4.9  ettepaneku tegemise kuupäev.  
4.5 Taotlust on võimalik esitada elektrooniliselt aadressil www.siseministeerium.ee, e-posti 

teel aadressile press@siseministeerium.ee või posti teel aadressil Pikk 61, 15065 Tallinn. 
4.6 Komisjon vaatab läbi esitatud taotlused ja esitab aumärgi andmise ettepanekud 
siseministrile. 

4.7 Aumärgi andmine vormistatakse siseministri käskkirjaga.  
 

5. Kodanikupäeva aumärgi komisjon 
5.1 Komisjon moodustatakse siseministri käskkirjaga ning sinna kuuluvad kodanikupäeva 
korraldavate riigiasutuste ja kodanikeühenduste esindajad.  

5.2 Komisjoni töökord: 
5.2.1. komisjoni töövormiks on koosolek, sh elektrooniline koosolek; 

5.2.2. koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, kes on ka koosoleku juhatajaks; 
5.2.3. koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 5 komisjoni liiget; 
5.2.4. komisjoni otsuste vastuvõtmine toimub hääletamise teel; 

5.2.5 komisjon teeb otsuseid lihthäälteenamusega, häälte võrdse jagunemise korral on otsustav 
komisjoni esimehe hääl. 

5.3 Komisjoni koosolekud protokollitakse. 
 

6. Aumärgi kätteandmine toimub kodanikupäevaga seotud üritusel. 
 
7. Aumärgi omamist tõendatakse vastava tunnistusega, millel on Siseministeeriumi pitser ja 

siseministri allkiri. 
 

8. Väljaantud aumärkide kohta peab arvestust Siseministeeriumi kommunikatsiooniosakond. 
 
9. Komisjon võib aumärgi kandmise õiguse ära võtta isikult, kes oma ebaväärika käitumisega 

pärast aumärgi saamist on näidanud oma mittesobivust kodanikupäeva aumärki kandma. 
 

10. Aumärgi kandmine.  
Aumärki kantakse vormiriietusel või tavariietusel teenetemärkide ja välismaiste aumärkide 
järel vasakul pool rinnas, kui konkreetse sündmuse puhul pole määratud teisiti. 

 
11. Aumärgi kasutamine reklaamtrükistel ja muudel ärilist kasumit taotlevates seostes ei ole 

lubatud. 
 
12. Tunnistan kehtetuks regionaalministri 4. novembri 2013. aasta käskkirja nr 1-4/186 

"Kodanikupäeva aumärgi kirjelduse, andmise ja saamise kord". 
 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
 

Hanno Pevkur 
siseminister 

 

 

Lisa:  Komisjonile esitatava taotluse vorm 


