
         

MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse antavate tunnustuste statuut 

 

 

 

1. Üldsätted 

1.1. Käesolev statuut reguleerib MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse (edaspidi EKKÜ) 

poolt väljaantavate tunnustuste aluseid ja korda. 

1.2. EKKÜ annab välja järgmisi tunnustusi: tänukiri, auliige, teenetemärk, kuldmärk. 

 

2. Tänukiri 

2.1. Tänukirja andmise alus 

EKKÜ tänukiri on autasu, mille EKKÜ annab füüsilistele ja juriidilistele isikutele ühekordse 

tunnustusena kodukaunistamise liikumise hüvanguks ning maine kujundamiseks tehtud töö 

eest. 

2.2. Tänukirja andmise kord 

2.2.1. Tänukirja andmise otsustab juhatus oma koosolekul. 

2.2.2. Tänukirjablanketile kirjutatakse saaja nimi ja andmise põhjendus. Tänukirjale lisatakse 

väljaandmise kuupäev ja koht. Tänukirjale kirjutab alla juhatuse esimees ning sellele lisatakse 

EKKÜ pitser. Blanketi näidis on statuudi lisas nr 1. 

2.2.3. Tänukirja üleandmise aja ja koha valib juhatus vastavalt olukorrale ning selle annab üle 

EKKÜ esimees või keegi teine selleks volitatud EKKÜ liige.  

 

3. Auliige 

3.1. Auliikme nimetamise alus 

EKKÜ nimetab auliikmeks  isiku, kellel on hinnatavaid teeneid EKKÜ eesmärkide 

elluviimisel või nende elluviimisele kaasaaitamisel. 

3.2. Auliikme nimetamise kord 

3.2.1. Auliikme nimetuse andmise otsustab volinike kogu juhatuse esildise alusel. 

3.2.2. Auliikme nimetamist tõendab vastav tunnistus, mille kirjutab alla EKKÜ esimees ning 

sellele lisatakse EKKÜ pitser. Blanketi näidis on statuudi lisas nr 1. 

3.3.3. Auliikmeks nimetamise tunnustuse annab EKKÜ esimees üle EKKÜ üldkoosolekul.  

3.3.4. Auliikmele laienevad kõik EKKÜ põhikirjas sätestatud liikmete õigused ja kohustused, 

välja arvatud põhikirja punktides 17.2 ja 18.4. nimetatud. Auliige vabastatakse liikmemaksu 

tasumise kohustusest auliikme tiitli omistamisele järgnevast aastast. 

 

4. Teenetemärk 
 

4.1. Teenetemärgi andmise alus 

4.1.1. Teenetemärk EKKÜ poolt antav kõrgeim autasu. 



4.1.2. EKKÜ annab välja hõbedast ja kuldset teenetemärki. 

4.1.3. Teenetemärgiga autasustatakse EKKÜ liikmeid, samuti EKKÜsse mittekuuluvaid Eesti 

ja välisriikide kodanikke kodukaunistamisliikumisele osutatud väljapaistvate ja eriti 

väljapaistvate teenete eest. 

4.2. Teenetemärgi andmise kord 

4.2.1. Teenetemärgi andmise otsustab üldkoosolek juhatuse ja volinike kogu esildise alusel.  

4.2.2. Teenetemärgi andmist tõendab vastav tunnistus, mille kirjutab alla EKKÜ esimees ning 

sellele lisatakse EKKÜ pitser. Blanketi näidis on statuudi lisas nr 1. 

4.2.3. Teenetemärk koosneb hõbedast valmistatud rõngast, millel on reljeefsetest 

tammelehtedest pärg. Rõngale kinnitub EKKÜ vapp: rohelise läbipaistva kuumemailiga 

kaetud kilbil hõbedast võti. Märgi läbimõõt on 35 mm. Teenetemärgi lint on roheline (PMS 

349), selle vasakul serval on sinine (PMS 285) must ja valge triip. Iga triibu laius on 3 mm. 

(vt lisa 2) 

4.2.4. Eriti väljapaistvate teenete eest kodukaunistamisliikumise patroonile antav kuldne 

teenetemärk on sarnane p 4.2.3 kirjeldatule, kuid märgi pärg on kullatud.  

4.2.5. Teenetemärgi üleandmise aja ja koha valib juhatus vastavalt olukorrale ning selle annab 

üle EKKÜ esimees.  

4.2.6. Teenetemärgi kandmisel juhindub Eesti kodanik Teenetemärkide seadusest. 

 

5. Kuldmärk 

5.1. Kuldmärk antakse Vabariigi Presidendi patronaaži all korraldatavate kodukaunistamise 

konkursside võitjatele Vabariigi Presidendi poolt koos auhinnaga. 

5.2. Kuldmärk on  kullatud rõngas reljeefsetest tammelehtedest pärjaga, millele kinnitub 

EKKÜ vapp. Märgi läbimõõt on 23 mm. (vt lisa 3) 

 

6. Taotluste esitamine 

6.1. Ettepanekuid EKKÜ tunnustuste andmiseks (välja arvatud kuldmärk) võivad esitada 

EKKÜ liikmed. 

6.2. Taotlus esitatakse EKKÜ juhatusele kirjalikult näidates ära: 

 a) taotluse esitaja nimi ja piirkond, 

 b) tunnustuse saamiseks esitatava isiku nimi ja piirkond, 

 c) tunnustuse andmise põhjendus, 

 d) tunnustuse võimalik üleandmise aeg ja koht. 

 

7. Lõppsätted 

7.1. Tänukiri, teenetemärk, kuldmärk või tunnistus ei kuulu EKKÜ poolt asendamisele. 

7.2. Tunnustuste väljaandmise kohta peab arvestust EKKÜ sekretär. Registrisse kantakse 

tunnustuse saaja nimi, tunnustuse liik ja väljaandmise kuupäev ning tänukirjale või 

tunnistusele kantav põhjendus.   

7.3. Tunnustuse saanud isikute nimed avaldatakse EKKÜ veebilehel. 
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