
Kodukorra lisa 6 
 
EESTI GAIDIDE LIIDU TUNNUSTAMISE STATUUT 
 

1. Üldsätted 
 

1.1. Tunnustamise statuudiga sätestatakse Eesti Gaidide Liidu (EGL) poolt antavad 
tunnustused ja kirjeldatakse tunnustuste andmine. 

1.2. Tunnustusi antakse EGL liikmetele ja gaidlust toetavatele isikutele silmapaistva tegevuse, 
saavutuste ja teenete eest gaidluses või gaidluse hüvanguks. 

1.3. Tunnustamisel antakse tunnustatavale tunnistus ja/või tunnustusmärk. Lisaks märkidele 
võib nii liikmeid kui toetajaid tunnustada tänukirjaga. 

1.4. Tunnustamise ettepanekute esitamise õigus on ainult EGL liikmetel, kusjuures EGL 
juhatus ei saa teha ettepanekuid juhatuse liikmete tunnustamiseks. 

1.5. Kui EGL liige teeb ettepaneku teise üksusesse kuuluva isiku tunnustamiseks, tuleb 
taotlusele lisada nõusolek selle liikme üksuselt, keda tunnustada soovitakse (üldjuhul 
üksuse juhilt). Nõusolekut üksuselt on vaja ka juhul, kui tunnustamise ettepaneku teeb 
EGL juhatus. 

1.6. Tunnustamise ettepanekute esitamise tähtaegadest ja nõuetest taotlustele annab EGL 
juhatus teada gaidijuhtide listis hiljemalt iga aasta veebruaris. 

1.7. Tunnustamise ettepanekud esitatakse juhatusele hiljemalt iga aasta 31. märtsiks. 

1.8. Kõik tunnustused kinnitatakse juhatuse otsusega. 

1.9. Tunnustuste kätte andmine toimub üldjuhul Jüripäeval, erandina muul EGL 
suursündmusel. Õrnakese/Tatsaja Kiituse, Hellakese/Hundukese ja Gaidi Tubliduse 
Tunnustuse kätte andmine toimub pidulikult laagris või üksuse koondusel. 

1.10. Tunnustamise ettepaneku tegija peab iga taotluse kohta edastama EGL kontorisse 
järgmised andmed: 

• tunnustuse nimetus; 
• tunnustatava nimi; 
• sünniaeg (v.a toetajatel);  
• organisatsiooniga liitumise aeg (v.a toetajatel); 
• viimane tunnustus ja selle andmise aasta; 
• ettepaneku põhjendus – tegevuste, saavutuste või teenete kirjeldus, mille alusel 

saab tunnustuse andmise kohta teha otsuse ka see isik, kes tunnustatavat isiklikult 
ei tunne; 

• nõusolek liikme üksuselt, kui ettepaneku teeb juhatus või teise üksuse liige. 

1.11. Tunnustamiste andmebaasi pidamine on EGL juhatuse kohustus. 

1.12. Tunnustusmärk koos tunnistusega antakse tunnustatavale tasuta. Lisamärgi saab 
tunnustuse saanud isik soovi korral osta EGL kontorist. 

1.12.1. Tunnustusmärkide kirjeldused on ära toodud EGL vormi ja märkide statuudis. Märke 
kantakse vastavalt nimetatud statuudis sätestatule. 

1.13. Nooremgaideri ja gaideri tiitel antakse EGL liikmele gaiderkogu kodukorra kohaselt. 
  



2. Tunnustused ja tunnustamise kord 
 
2.1. Õrnakese/Tatsaja Kiitus 
Tunnustuse võib anda õrnakesele/tatsajale, kes on osalenud vähemalt kolmepäevases laagris 
ja seal tegevustest osa võtnud või osalenud vähemalt kolmel üleriigilisel gaidlikul sündmusel. 

 

2.2. Hellakese/Hundukese Tubliduse Tunnustus  

Tunnustuse võib anda hellakesele/hundukesele, kes on: 

1) läbinud Hellakese/Hundukese II järgu katse, 
2) osalenud vähemalt kolmepäevases laagris või vähemalt kuue kilomeetrisel 

jalgsimatkal. 

 

2.3.  Hellakese/Hundukese Hoolsusmärk 

Tunnustuse võib anda Hellakesele/Hundukesele, kes on: 

1) läbinud Hellakese/Hundukese I järgu katse, 
2) saanud Hellakese/Hundukese Tubliduse Tunnustuse või liitunud gaidlusega 10-

11aastaselt, 
3) osalenud vähemalt kahes kolmepäevases või ühes viiepäevases laagris. 

 
2.4.  Gaidi Tubliduse Tunnustus 

Tunnustuse võib anda gaidile, kes on: 

1) läbinud gaidi III järgu katse või vanemgaidi eksami, 
2) täitnud vähemalt ühe (a, b, või c) järgnevatest tingimustest: 

a. osalenud vähemalt ühes kolmepäevases laagris, 
b. osalenud 15 km matkal, 
c. paistnud silma vähemalt ühe konkreetse ülesande täitmisel. 

 

2.5.  Gaidi Hoolsusmärk 

Tunnustuse võib anda gaidile, kes on: 

1) läbinud gaidi II järgu katse või vanemgaidi eksami,  
2) saanud Gaidi Tubliduse Tunnustuse vähemalt ühe aasta eest, 
3) osalenud mitmetel üleriigilistel gaidlikel sündmustel või paistnud silma mitme 

ülesande täitmisel. 

 

2.6.  Eeskujuliku Gaidi Märk 

Tunnustuse võib anda gaidile, kes on: 

1) läbinud gaidi I järgu katse või vanemgaidi eksami,  
2) saanud Gaidi Hoolsusmärgi vähemalt kahe aasta eest,  
3) täitnud vähemalt ühe (a, b, või c) järgnevatest tingimustest: 

a. tegutsenud vähemalt ühe aasta üksuse juhina, 
b. olnud üleriigilise gaidide projekti meeskonna, töögrupi või sündmuse 

korraldustöögrupi liige, 
c. aidanud regulaarselt gaidide sündmusi läbi viia. 



 

2.7.  Pronks Ristikhein 

Tunnustust võib anda gaidijuhile, kes on: 

1) läbinud vähemalt kaks juhikoolituse moodulit, 
2) saanud Eeskujuliku Gaidi Märgi vähemalt kahe aasta eest, 
3) täitnud vähemalt ühe (a, b, või c) järgnevatest tingimustest: 

a. tegutsenud vähemalt kaks aastat üksuse juhina; 
b. olnud üleriigilise gaidide projekti meeskonna, töögrupi või sündmuse 

korraldustöögrupi liige; 
c. aidanud regulaarselt gaidide sündmusi läbi viia. 

 

2.8. Hõbe Ristikhein 

Tunnustust võib anda gaidijuhile, kes on: 

1) läbinud vähemalt kolm juhikoolituse moodulit, 
2) saanud Pronks Ristikheina vähemalt kahe aasta eest,  
3) osalenud rahvusvahelisel gaidlikul sündmusel, 
4) täitnud vähemalt ühe (a, b, või c) järgnevatest tingimustest: 

a. tegutsenud vähemalt neli aastat üksuse juhina; 
b. olnud üleriigilise gaidide projekti meeskonna, töögrupi või sündmuse juht; 
c. aidanud regulaarselt gaidide sündmusi läbi viia. 

 

2.9. Kuld Ristikhein 

Tunnustuse võib anda gaidijuhile, kes on: 

1) läbinud gaidijuhi baaskoolituse, 
2) saanud Hõbe Ristikheina vähemalt kahe aasta eest, 
3) tegutsenud vähemalt kuus aastat juhina, 
4) olnud üleriigilise gaidide projekti meeskonna, töögrupi või sündmuse juht, 
5) osalenud rahvusvahelisel gaidlikul sündmusel. 

 

2.10. Põhjatäht III järk 
Eriline tunnustus silmapaistvate teenete eest gaidluse hüvanguks. 
Tunnustuse võib anda gaidijuhile, kes on: 

1) nooremgaider või gaider, 
2) tegutsenud vähemalt 10 aastat juhina, 
3) saanud Kuld Ristikheina vähemalt nelja aasta eest,  
4) osaleb jätkuvalt gaidlikus tegevuses. 

 
2.11. Põhjatäht II järk 
Eriline tunnustus silmapaistvate teenete eest gaidluse hüvanguks. 

Tunnustuse võib anda gaidijuhile, kes on: 

1) nooremgaider või gaider, 
2) tegutsenud vähemalt 15 aastat juhina, 
3) saanud Põhjatähe III järgu vähemalt viie aasta eest, 
4) osaleb jätkuvalt gaidlikus tegevuses. 

 



2.12. Põhjatäht I järk 
Eriline tunnustus silmapaistvate teenete eest gaidluse hüvanguks. 

Tunnustust võib anda gaidijuhile, kes on: 

1) gaider, 
2) tegutsenud vähemalt 20 aastat juhina,  
3) olnud rahvusvahelise gaidliku sündmuse juhtimises, 
4) saanud Põhjatähe II järgu vähemalt viie aasta eest, 
5) osaleb jätkuvalt gaidlikus tegevuses. 

 
3. Gaidlust toetavate isikute tunnustused ja tunnustamise kord 

EGL-il on õigus tunnustada isikuid, kes ei ole organisatsiooni liikmed, kuid kes on abiks 
olnud gaidlike sündmuste korraldamisel, gaidlust toetanud või muul viisil kaasa aidanud 
gaidide tegevusele kohalikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil. 

3.1. Tänukiri koos gaidliku meenega 
Tunnustuse võib anda nii füüsilisele kui juriidilisele isikule, kes on kaasa aidanud või abiks 
olnud ühe gaidide sündmuse korraldamisel, toetanud gaide ühel korral või osutanud gaididele 
ühe konkreetse teene. 
 
3.2. Teenetemärk  ja Teeneteplaat 
Teenetemärgi võib anda füüsilisele isikule ja Teeneteplaadi juriidilisele isikule, kes on 
pikaajaliselt kaasa aidanud gaidlike sündmuste korraldamisel, gaidide toetamisel või osutanud 
erilise teene gaidlusele. 
 
3.3. Gaidisõbra teenetemärk „Tammetäht“ 
Tunnustus antakse isikutele, kes on osutanud silmapaistvaid teeneid nii gaididele kui 
skautidele. Tunnustus on kahejärguline ja järkude andmise vahe peab olema kolm aastat. 
Esmakordselt antakse Tammetähe II järk. Erandjuhtudel, eriti suurte teenete puhul või erilise 
austusavaldusena, võib Tammetähe I järku anda ilma eelneva II järguta. Tammetähe 
andmisest tuleb EGL juhatusel teavitada Eesti Skautide Ühingu juhtkonda. 
 

4. Statuudi rakendamine 

4.1. Käesolev statuut rakendub selle kinnitamisest EGL juhatuse poolt.  

4.2. Käesoleva statuudi rakendumisel jäävad kehtima kõik varem välja antud tunnustused. 

4.3. Statuut on heaks kiidetud Eesti Gaidide Liidu aastakoosolekul 11.03.2018. 

4.4. Tunnustamise statuudi kinnitamisega tunnistatakse kehtetuks seni kehtinud kodukorra 
lisad nr 6 „Eesti Gaidide Liidu edutamisstatuut“ ja lisa 7 „Eesti Gaidide Liidu 
teenetemärkide statuut“ (Eesti gaidijuhi teenetemärgi Põhjatäht statuut ja Eesti gaidi- ja 
skaudisõbra teenetemärgi Tammetäht statuut). 

 


