Saarte Jahimeeste Seltsi
AUMÄRGID
SAARTE JAHIMEESTE SELTSI AUMÄRKIDE KORD

Preambul.
SJS aumärk asutatakse 2018. aastal osana SJS 50. aastapäeva tähistamisest.
Aumärgi andmisega tänab ja tunnustab SJS Seltsi kauaaegseid, aktiivseid, hea
mainega, eeskujuks olnud ja olevaid ja/või olulise teo või saavutusega silma
paistnud SJS liikmeid.

1. Käesolev “Saarte Jahimeeste Seltsi Aumärkide Kord” (SJS aumärkide kord, ka
statuut) korraldab Saarte Jahimeeste Seltsi aumärkide asutamist, vormistust,
andmist, arvestuse pidamist, kandmist ja tagastamist, sealhulgas ka juba
kasutusel oleva auavaldusvormi – tänukirja – korraldust.
2. Aumärke on kaks:
2.1. SJS suur aumärk “Kuldne hirvesarv”;
2.2. SJS aumärk;
lisaks aumärkidele on SJS isikute ja nende teenete tunnustamiseks kasutusel
2.3. SJS tänukiri.
3. “Kuldne hirvesarv” antakse inimesele, SJS liikmele, kelle pikaajalisem
jahinduslik tegevus on edendanud jahindust, SJS tegevust, aidanud saavutada
SJS eesmärke, kes on olnud ja/või on oma tegevusega eeskujuks ja innustajaks
teistele jahimeestele, saanud hakkama tähelepanuväärse teo või uuendusega või
pakkunud välja olulise kasuliku idee või uuenduse jahinduse või SJS
edenemiseks või paistnud muul eeskujulikul viisil silma SJS liikmena või oma
jahinduslikus tegevuses SJS tegevusega seoses.
3.1. Kord juba suure aumärgi saanud jahimeest ei esitata teistkordselt suure
aumärgi saajaks. SJS suur aumärk antakse isikule ainult üks kord elus.
3.2. Suure aumärgi andmine ei ole seotud aumärgi saajaks esitatava või
aumärgi saaja vanuse ega tähtpäevadega.
4. SJS aumärki antakse kahes valdkonnas:
4.1. “Eeskujulik kütt”;
4.2. “Eeskujuks jahinduses”.
4.3. Aumärgid “Eeskujulik kütt” ja “Eeskujuks jahinduses” omavad võrdset
tähtsust ja tähendust nende käesolevas dokumendis või muus käsitluses
nimetamise järjekorrast sõltumata.

5. SJS tänukirja andmisega osutab SJS tänu ja tähelepanu SJS partneritele,
koostöös osalejatele ja toetajatele, sobival puhul ka SJS liikmetele.
6. AUMÄRGI SAAMISEKS ESITAMINE
6.1. “Kuldse hirvesarve” saamiseks võivad SJS liikmest jahimehe SJS
juhatusele esitada SJS liikmest jahiselts, vähemalt 15 SJS liikmest
jahimeest ühiselt, sõltumata nende kuulumisest samasse või erinevatesse
saarte jahiseltsidesse, samuti SJS juhatus oma üksmeelse otsusega.
6.2. Isiku aumärgi saajaks esitamine peab olema sisuliselt põhjendatud.
6.3. Aumärgi “Eeskujulik kütt” saamiseks esitab SJS liikmest jahiselts või
vähemalt 15 SJS liikmest jahimeest ühiselt, sõltumata nende kuulumisest
samasse või erinevatesse saarte jahiseltsidesse SJS juhatusele, näidates
esildises kandidaadi eeskujulikkust trofee- ja/või väikeulukikütina või
muu pikemaajalise otsese jahipidamisega seotud tegevuse esile
tõstmiseks, sealhulgas ka töötavate jahikoerte kasvatajana.
6.4. Aumärgi “Eeskujuks jahinduses” saamiseks esitab SJS liikmest jahiselts
või vähemalt 15 SJS liikmest jahimeest ühiselt, sõltumata nende
kuulumisest samasse või erinevatesse saarte jahiseltsidesse SJS
juhatusele, näidates esildises kandidaadi eeskujulikkust kõikides
võimalikes jahinduse valdkondades, näiteks jahijuhatajana, jahipidamise
ja muu jahindusalase tegevuse korraldajana, õpetajana, jahikultuuri
edendajana.
6.5. SJS tänukirja andmiseks teeb ettepaneku SJS liige, tegevjuht või juhatuse
liige.
6.6. Kui esitatud isik ei saanud juhatuse otsuse kohaselt aumärki või ei
kinnitanud üldkoosolek juhatuse otsust piisava häälteenamusega, ei või
sama isikut aumärgi saamiseks samade teenete eest enne viie aasta
möödumist uuesti esitada.
AUMÄRGI ANDMISE OTSUSTAMINE
7. Aumärgi “Kuldne hirvesarv” andmine otsustatakse liigse viivituseta kahes
järgus:
7.1. SJS juhatus kaalub põhjendatud esildist ja langetab otsuse esildise
esitamisele järgneval või järjekorras teisel juhatuse koosolekul;
7.2. esildist toetava otsuse korral esitab juhatus selle järgmisele
üldkoosolekule kinnitamiseks;
7.3. üldkoosolek peab juhatuse otsuse kinnitama koosolekust osa võtvate
liikmete 2/3 häälteenamusega; vajadusel võib juhatus küsida oma otsusele
kinnitust
koosolekut
kokku
kutsumata,
saates
liikmetele/esindajatele/volinikele oma otsuse elektrooniliselt ning seades
tähtaja otsuse kinnitamiseks või vastuväidete esitamiseks.
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8. Suurt aumärki “Kuldne hirvesarv” ei anta, kui mõni SJS liige esitab
põhjendatud ja piisavalt tõestatud või kinnitust leidva vastulause. Kui esitatul
jääb aumärk saamata seetõttu, et mõni SJS liige esitab põhjendatud
keeldumise, ei saa sama isikut SJS suure aumärgi saamiseks enam uuesti
esitada.
9. SJS aumärgi andmise otsustab SJS juhatus, üldkoosoleku vastavat otsust vaja
ei ole, kuid enne otsustamist teavitab juhatus SJS liikmeid kavandatavast
aumärgi andmisest ning jätab aumärgi andmata, kui SJS liige või liikmed
esitavad põhjendatud ja piisavalt tõestatud või kinnitust leidva vastulause.
10. SJS tänukirja andmise otsustab SJS juhatus, üldkoosolek ja liikmed saavad
sellekohast teavet SJS aumärkide registrist.
11. Kui juhatus otsustab aumärki mitte anda, ei pea, aga võib ta oma otsuse
põhjused asjaosalistele (aumärgi andmiseks esitajatele) esitada.
Üldkoosolekul ei ole õigust juhatuse vastava otsuse kohta juhatuselt aru
pärida ja juhatusel (juhatuse liikmetel) ei ole kohustust vastavatele
küsimustele üldkoosolekul vastata, kui juhatus on otsustanud keeldumise
põhjuseid mitte avalikustada.
12. SJS juhatus teavitab aumärgi saajat temale aumärgi andmisest väärikas
vormis, keelduvast otsusest annab juhatus esitajatele teada. Mõlemal juhul
toimub teavitamine viivituseta. Suure aumärgi “Kuldne hirvesarv” saajatest
teavitab SJS Eesti jahinduskogukonda ajakirjas Eesti Jahimees (või vastavas).
AUMÄRGI ANDMINE
13. Aumärgi andmise korraldab juhatus.
13.1.
Kui juhatus on otsustanud aumärgi anda ja üldkoosolek on selle
otsuse kinnitanud või sellele pole esitatud vastulauset, toimub aumärgi
üleandmine esimesel võimalikul juhul üldkoosolekul, kokkutulekul,
hooaja lõpupeol või muu sobiva sündmuse raames.
13.2.
Aumärgi annab üle SJS juhatuse esimees, tema puudumisel vanim
juhatuse liige või juhatuse poolt volitatud isik.
AUMÄRGIST KEELDUMINE JA SELLE TAGASIVÕTMINE
14. Aumärgist keeldumine.
15. Aumärgi saaja võib aumärgist keelduda, teavitades sellest aumärgi andjat
(SJS).
16. Aumärk võetakse SJS juhatuse otsusega tagasi, kui aumärgi saanu on pannud
toime ja lõplikult süüdi mõistetud isikuvastases kuriteos või jahindusalases
kriminaalkuriteos.
SJS AUMÄRKIDE KIRJELDUSED JA KANDMINE
17. SJS aumärkide kirjeldused tuuakse ära SJS aumärkide seletuskirjas.
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18. Aumärki kantakse üldjuhul ainult pidulike ja seltskondlike jahinduslike
sündmuste puhul. Riiklike sündmuste puhul võib aumärki kanda ainult juhul,
kui see on kooskõlas teenetemärkide seaduse ja selle alusel antud teiste
õigusaktidega.
19. Suurt aumärki kantakse vasakul pool rinnal.
20. Aumärgi kandmisel koos riiklike au- ja teenetemärkidega juhindutakse
teenetemärkide seadusest ja muudest riigi õigusaktidest.

RAKENDUS- JA ASUTAMISEGA SEOTUD SÄTTED
21. Aumärke jagatakse kaalutletult piiratud koguses üldjuhul üks kord aastas. SJS
ei ole kohustust anda suurt aumärki “Kuldne hirvesarv” välja igal aastal või
hooajal.
22. Aumärkide ja sellega kaasneva tunnistuse kujunduse ja teostuse tellimise
korraldab SJS juhatus pärast käesoleva korra kinnitamist üldkoosoleku poolt.
Kujundus kinnitatakse koosolekut kokku kutsumata, kuid kõiki liikmeid
(elektrooniliselt) teavitades. Juhatus võtab arvesse liikmete põhjendatud
ettepanekud ja kinnitab aumärgi ning tunnistuse kujundused.
23. Aumärgi ja kaasneva tunnistuse kujunduse heraldika ja esteetika võtavad
arvesse Eesti vastavat traditsiooni, Euroopa rikkalikku ja Eestile sobivat
jahindusalast traditsiooni. Kujundusse kaasatakse tunnustatud heraldik, töö
tellitakse küpselt ja tunnustatud (kujundus)kunstnikult. Aumärgiga kaasnev
dokument peab olema kujundatud nii, et seinale paigutatuna on see hõlpsasti
loetav.
24. Kõikide aumärkide, sh ka au- ja tänukirja arvestuse (registri) pidamise
korraldab SJS juhatus. Käesoleva korra rakenduslikuks abinõuks on
seletuskiri, mida SJS vajadusel kogemuslikult täiendab.
Käesoleva Aumärgi korra on heaks kiitnud ja kinnitanud SJS üldkoosolek
19.aprillil 2018. Käesolev kord hakkab kehtima selle kinnitamisel üldkoosoleku
poolt.
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