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Parima koera ja koerajuhi statuut
Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. aasta määruse nr 39
„Siseministeeriumi põhimäärus” § 23 lõike 2 punkti 14 alusel.
1. Üldsätted
1.1. Käskkirjaga kehtestatakse Siseministeeriumi parima koera ja koerajuhi autasu andmise
alused ja kord.
1.2. Siseministeeriumi parima koera ja koerajuhi autasu on asutatud Politsei- ja Piirivalveameti
ja Päästeameti teenistuskoerte ja nende juhtide ning teiste teenistuskoerte ja nende juhtide
ning abipolitseinike, vabatahtlike päästjate ja merepäästjate koerte ja nende juhtide
tunnustamiseks.
1.3. Parima koera ja koerajuhi autasu antakse silmapaistva või erakordse teo eest inimeste või
vara päästmisel või turvalisuse tagamisel.
1.4. Siseministeeriumi kantsleri või tema määratud isiku moodustatud komisjon võib teha
ettepaneku anda välja eriauhind. Eriauhinna võib anda silmapaistva või erakordse teo eest
inimeste või vara päästmisel või turvalisuse tagamisel ka koertele, kes ei ole
teenistuskoerad, ja nende omanikele.
1.5. Parima koera autasu on medaljon ja kingitus.
1.6. Parima koerajuhi autasu on tänukiri ja hinnaline kingitus.
2. Parima koera medaljoni kirjeldus
2.1. Parimale koerale antakse medaljon, mille esiküljel on koera käpa kujutis ja tekst „AASTA
KÄPP“ ja medaljoni andmise aasta. Medaljoni tagaküljel on tekst koera nimega.
2.2. Medaljon on koera kaelarihma külge kinnitatav.
2.3. Medaljoni kujutis on esitatud käesoleva käskkirja lisas 1.
3. Parima koerajuhi tänukirja kirjeldus
3.1. Tänukirjal kasutatakse Pantone trükis neljavärvilist riigivappi, mille kõrgus on 22 mm.
Riigivapp paigutatakse päisesse arvestades riigivapi turvaala ja on joondatud alati keskele.
Riigivapi alla paigutatav sisutekst on ühevärviline ja soovituslikult kirjatüübis Roboto

Slab. Tänukirja saaja ees- ja perekonnanimi kirjutatakse kalligraafilises kaldkirjas sinise
tooniga (PMS 285/CU). Nime alla kirjutatakse tänukirja andmise põhjus, ministri ees- ja
perekonnanimi, ametinimetus, väljaandmise kuupäev ja koht. Tänukirja formaat on A4,
soovitavalt valge katmata paber 120-160g/m2 ja antakse üle klaasitud ning seinale
kinnitamist võimaldavas raamis.
3.2. Tänukirja näidis on esitatud käesoleva käskkirja lisas 2.
4. Parima koera ja koerajuhi autasu andmise ettepaneku esitamine ja autasu andmine
4.1. Autasu andmise ettepaneku võivad esitada:
4.1.1. Siseministeeriumi kantsler;
4.1.2. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor;
4.1.3. Päästeameti peadirektor;
4.1.4. Sisekaitseakadeemia rektor;
4.1.5. abipolitseinike esindaja;
4.1.6. Päästeliidu esindaja;
4.1.7. Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste esindaja;
4.1.8. muu füüsiline või juriidiline isik.
4.2. Autasu ettepaneku tegija võib esitada mitu kandidaati.
4.3. Autasu andmise ettepanekus peab kajastuma, millise silmapaistva või erakordse teo eest
autasu andmist
taotletakse. Autasu andmiseks esitatakse ettepanek veebilehe
https://www.siseministeerium.ee/et/teenistuskoerad kaudu vastavalt käskkirja lisale 3
järgmiste andmetega:
4.3.1. Parima koera autasu kandidaadi nimi ning parima koerajuhi autasu kandidaadi ees- ja
perekonnanimi;
4.3.2. Parima koera autasu kandidaadi sünniaeg ja parima koerajuhi autasu kandidaadi
sünniaeg või isikukood;
4.3.3. Silmapaistva või erakordse teo kirjeldus ja põhjendus, miks väärib kirjeldatud tegu
autasu;
4.3.4. Ettepaneku esitaja andmed.
4.4. Autasu andmise ettepanek esitatakse neli nädalat (2018. aastal kolm nädalat) enne
rahvusvahelist koertepäeva.
4.5. Autasu andmise ettepanekud vaatab läbi Siseministeeriumi kantsleri või tema määratud
isiku moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad Siseministeeriumi, Politsei- ja
Piirivalveameti, Päästeameti ja Sisekaitseakadeemia esindaja, ühiskonnas tunnustatud ja
tuntud loomasõbrad ning loomadega seotud liidu, ühingu või seltsi esindajad.
4.6. Autasu annab siseminister kantsleri või tema määratud isiku moodustatud komisjoni
ettepanekul. Otsus autasu andmise kohta vormistatakse siseministri käskkirjaga.
4.7. Autasu annab siseminister pidulikult üle üks kord aastas 26. augustil tähistatava
rahvusvahelise koertepäeva puhul.
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Anvelt
siseminister

Lisa: 1) Parima koera medaljoni kirjeldus 1-l lehel
2) Parima koerajuhi tänukirja näidis 1-l lehel
3) Parima koera ja koerajuhi autasu andmise ettepaneku vorm 1-l lehel

