
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja  

Aumärgi Statuut 

 

§ 1. Üldsätted 

1.1 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja (edaspidi „Koda“) aumärk on Koja poolne Koja 

põhikirja artiklis 11 ettenähtud austus- ja tunnustusavaldus inimesele, kes mänginud 

olulist rolli Eesti ettevõtluskeskkonna kujundamisel ning kelle isiklikke saavutusi 

ettevõtluses saab seada eeskujuks. 

1.2 Aumärgi saajate nimed ja hulk otsustatakse Koja juhatuse koosolekul. 

1.3 Ühele isikule antakse aumärk ainult üks kord. 

1.4 Aumärki ei saa anda Koja juhatuse liikmetele nende juhatuses oleku perioodil 

1.5 Aumärki antakse ka postuumselt. 

1.6 Aumärk antakse kätte üldjuhul Koja Kevadballil või mõnel muul Koja esindusüritusel 

1.7 Aumärgi koos tunnistusega annab pidulikult üle juhatuse esimees 

1.8 Aumärk ei kuulu asendamisele 

1.9 Aumärk antakse välja Koja kulul. 

1.10 Aumärkidega autasustatute nimekirja pidamist, aumärkide ja nende juurde 

kuuluvate tunnistuste valmistamist ning aumärkide arvestust ja hoidmist korraldab 

Koda. 

 

§ 2. Aumärgi klassid 

2.1 Koja aumärgil on kolm klassi: 

 

I klassi aumärk antakse Eesti Vabariigi või välisriigi kodanikule eriti silmapaistvate 

teenete eest koja ja/või Eesti majanduse arendamisel. I klassi aumärki saab anda 

kõrgele riigitegelasele või ettevõtjale. 

 

II klassi aumärk antakse Eesti Vabariigi või välisriigi kodanikule silmapaistvate 

teenete eest koja ja/või Eesti majanduse arendamisel. II klassi aumärki saab anda 

kõrgele riigitegelasele, ettevõtjale või ettevõtte tegevjuhile. 

 

III klassi aumärk antakse Eesti Vabariigi või välisriigi kodanikule silmapaistvate 

teenete eest koja ja/või Eesti majanduse arendamisel. III klassi aumärki saab anda 

kõrgele riigitegelasele, ettevõtjale, ettevõtte tegevjuhile või koja tegevpersonali 

esindajale. 

 

§ 3. Aumärgi kirjeldus 

3.1 Koja aumärk on valmistatud 925 prooviga hõbedast. See koosneb kolmest 

pressitud detailist. Ristküliku kujuline hõbeplaat mõõtudega 30x7,5mm ning sellel 

on tekst Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Plaadi tagaküljele on kinnitatud nn 

kruvikinnitus. Plaadi all ripub kahe 19mm pikkuse hõbedast ankruketi küljes Eesti 

Kaubandus-Tööstuskoja embleem, mis on valmistatud kahest osast. 



Alumine detail hammasratta, vasara ning ankrukujutisega on mõõtudega 25x20mm, 

see on pressitud 925 hõbedast ning kaetud sinise ja valge kuumemailiga. Selle 

peale on kinnitatud Mercuriuse sau mõõtudega 23x28mm, mis on pressitud 925 

hõbedast. 

 

I klassi aumärk on hõbedast ja tervenisti kullatud 

II klassi aumärk on hõbedast ning kullatud on Mercuriuse sau 

III klassi aumärk on hõbedast, ilma kullatud detailideta 

 

Aumärgist on miniatuurmärk, mille mõõdud on 10x11mm. See on valmistatud 

kaheosalisena 925 hõbedast. See on aumärgi vähendatud koopia, kuid ilma 

tekstiplaadi ja kettideta. Miniatuurmärgi kinnituseks on märginõel ja trukk. 

Miniatuurmärk on kõikidel klassidel ühesugune, hõbedane alus ja kullatud 

Mercuriuse sau. 

 

3.2 Aumärgi tagaküljele on graveeritud märgi number. 

3.3 Aumärgi juurde kuulub tunnistus, millele kirjutab alla juhatuse esimees. Tunnistus 

antakse üle koos aumärgiga. 

§ 4. Aumärgi kandmine 

4.1 Aumärki kantakse pidulikel üritustel ja vastuvõttudel. Aumärki kantakse 

vasakpoolsel rinnataskul 

4.2 Aumärgi miniatuuri võib kanda igal ajal pintsaku vasakpoolsel kuuerevääril 

4.3 Aumärgi kandmisel koos riiklike au- ja teenetemärkidega juhindutakse aumärkide 

seadusest, Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud „Au- ja teenetemärkide kandmise 

korrast“ ja muudest riigi õigusaktidest. 

4.4 Aumärki võib kanda üksnes isik, kellele aumärk on antud ja kellelt ei ole aumärki või 

selle kandmise õigust ära võetud. 

 

§ 5. Aumärgi äravõtmine ja tagastamine 

 

 5.1 Koja juhatus võib otsustada isikult aumärgi ära võtta, kui: 

   5.1.1 on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo 

toimepanemises, või 

   5.1.2 saavad teatavaks enne aumärgi andmist esinenud asjaolud, millest 

teadmise korral ei oleks isikule teenetemärki antud, või 

   5.1.3 isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle 

aumärgi andmise. 

5.2 Isik, kellelt Koja juhatus on oma otsusega aumärgi ära võtnud, peab aumärgi 

tagastama Eesti Kaubandus-Tööstuskojale. 

 

 

Muudetud aumärgi statuut on vastu võetud 14.04.2022 juhatuse otsusega. 


