
 
Vabaduse Tammepärja Aumärgi statuut 
 
Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lg 1 p 3 alusel. 
 
§ 1. Üldsätted 
 
(1) Vabaduse Tammepärja Aumärgiga (edaspidi Aumärk) tunnustatakse isikuid, kellel on väärilisi teeneid 
Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisel ja edasi andmisel, kaitselahingutes osalemisel, 
sisejulgeolekualase tegevuse korraldamisel ja arendamisel okupatsiooni aastatel ning Eesti vabadusvõitluse 
ja vastupanuliikumise jäädvustamisel. 
 
(2) Aumärgi annab välja justiitsminister. 
 
 
§ 2. Aumärgi kandidaatide esitamise tingimused 
 
(1) Aumärgi kandidaate saavad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sh vabaühendused, riigi- ja/või 
kohaliku omavalitsuse asutused ja ettevõtted. Lisaks teeb justiitsminister Aumärgi kandidaatide esitamiseks 
ettepaneku Kaitseväele, Kaitseministeeriumile, Kaitsejõudude Peastaabile, Kaitseliidule, Eesti 
Vabadusvõitlejate Liidule, Eesti Memento Liidule, Murtud Rukkilille Ühendusele, Eesti Endiste Metsavendade 
Liidule, Eesti Vastupanuvõitluse ja Vastupanuliikumise Mälestusliidu MTÜ-le, Eesti Reservohvitseride Kogule 
ja Eesti Eruohvitseride Kogule.  
 
(2) Ühe isiku või organisatsiooni poolt esitatavate kandidaatide arv ei ole piiratud. 
 
(3) Aumärgi kandidaadi esitamiseks tuleb saata kirjalik vabas vormis ettepanek Justiitsministeeriumi e-posti 
aadressile info@just.ee justiitsministri seatud tähtajaks.  
 
(4) Kandideerimise ettepanek peab sisaldama: 
 1) Kandidaadi ees- ja perekonnanime; 

2) Põhjendust, millised on olnud kandidaadi teened; 
3) Kandidaadi kontaktandmeid; 
4) Kandidaadi esitanud isiku või isikute kontaktandmeid.  
 

§ 3. Aumärgi annetamise kord 
 
(1) Aumärgi annetamise otsustab justiitsministri moodustatud komisjon ning esitab justiitsministrile vastava 
ettepaneku. 
 
(2) Aumärgi saajad kinnitab justiitsminister käskkirjaga.  
 
(3) Aumärgi annab välja justiitsminister 31. augustil toimuval pidulikul tseremoonial või erijuhtudel vastavalt 
justiitsministri moodustatud Aumärgi väljaandmise komisjoni otsusele.  
 
 
§ 4. Aumärgi kirjeldus 

Vabaduse Tammepärja Aumärk on kahest hõbedasest tammeoksast moodustatud pärg, mille kõrgus on 42 

mm, laius 40 mm, pärg on rõngaga kinnitatud 35 mm laiuse muareesiidist lindi külge. Tumesinise 

põhivärvusega (PMS 294) lindi servadel on 2 mm laiused sinised (PMS 299), mustad ja valged triibud.  

 

§ 5. Aumärgi äravõtmine ja tagastamine 

(1) Justiitsministri moodustatud komisjon tühistab Aumärgi andmise otsuse ja teeb otsuse isikult Aumärgi 

äravõtmiseks, kui ilmneb, et Aumärgi taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid. 

(2) Aumärgiga autasustatud isiku surma korral jääb Aumärk tema perekonnale või teistele lähedastele 

mälestuseks. 

(3) Aumärk, mis on isikult käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel ära võetud, tuleb tagastada 

Justiitsministeeriumile. 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 
Urmas Reinsalu 

 
 


