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Lisa 6 

 Kaitseväelase ja Kaitseliidu tegevliikme 
vormiriietuse ja eraldusmärkide             

kandmise korra juurde 
 

KINNITATUD 
Kaitseväe juhataja 02.01.2013 

käskkirjaga nr 1 
 

Kaitseväelase ja Kaitseliidu tegevliikme vormikuuel kantavate teenetemärkide,  

-ristide ja -medalite ning teenistus- ja mälestusmedalite järjestamine 

 
 
1.Lindiga teenetemärke, -riste,  ja -medaleid ning teenistus- ja mälestusmedaleid (koos 
aumärgid) kantakse alljärgnevas järjekorras: 
 
1) Eesti riiklikud teenetemärgid – kantakse vastavalt teenetemärkide seadusele, kooskõlas 
teenetemärkide kandmise hea tavaga ning kõigist teistest teenetemärkidest eespool.  
 
2) Kaitseliidu Valgerist – kantakse vastavalt teenetemärgi klassidele. 
 
3) Välisriikide riiklikud teenetemärgid, -ristid ja -medalid – kantakse vastavalt klassidele ning 
riikide prantsuskeelsete nimetuste tähestikulises järjekorras. Lahingulisi aumärke kantakse 
eespool. 
 
4) Kaitseministeeriumi teeneteristid – kantakse vastavalt teeneteristi klassidele. 
 
5) Teiste ministeeriumide lindiga aumärgid – kantakse vastavalt aumärgi klassile ja statuudile 
ning saamise ajalises järjekorras. 
 
6) Kaitseväe ja Kaitseliidu aumärgid lindiga (v.a Kaitseliidu Valgerist) – kantakse vastavalt 
järgnevale tabelile:  
 

1. Kaitseväe teenetemärk lahinguliste teenete eest  (mõõkadega) 

2. Kaitseväe teenetemärk kaitsealaste teenete eest 

3. 
Kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest   
(endine Kaitseväe eriteenete rist) 

4. 
Kaitseväe teeneterist eeskujuliku teenistuse eest   
(endine Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist) 

5. 
Mereväe teenetemärk 

"Mereväe Rist" 
Õhuväe teeneteristi                           

I klass 

Maaväe teenetemärgi          
"Ohvitseri kuldrist" 

(I liik) 6. 
Mereväe teenetemärgi  

"Usk ja Tahe" I klassi märk 
"Kuldankur" 

7. 
Mereväe teenetemärgi  

"Usk ja Tahe" II klassi märk 
"Hõbeankur" 

Õhuväe teeneteristi                           
II klass 

Maaväe teenetemärgi          
"Ohvitseri hõberist" 

(II liik) 

8. Maaväe teenetemärgi "Hõberist" (II liik) 

9. 
Mereväe teenetemärgi  

"Usk ja Tahe" III klassi märk 
"Raudankur" 

Õhuväe teeneteristi 
 III klass 

Maaväe teenetemärgi 
"Pronksrist"         

(III liik) 

10. Kaitseliidu teenetemärk  (väljaandmine on lõpetatud) 

11. Kaitseväe Peastaabi teeneterist 
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12. 
Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal  (teenistusmedal)  
(endine Rahuvalvaja medal) 

13. Kaitseliidu teenetemedali I klass  (teenistusmedal) 

14. Kaitseliidu teenetemedali II klass  (teenistusmedal) 

15. Kaitseliidu teenetemedali III klass  (teenistusmedal) 

16. Kaitseliidu teenetemedali eriklass  (teenistusmedal) 

17. Mereväe NATO kontingendi medal  (teenistusmedal)  

18. Vabadusvõitleja mälestusmedal  (väljaandmine on lõpetatud) 

19. Mälestusmedal "10 aastat taastatud kaitseväge"  (väljaandmine on lõpetatud) 

20. Relvastatud Vastupanu Teeneterist  (sisuliselt mälestusrist) 

21. Võidutule kandja medal  (KL ülema poolt antav mälestusmedal) 
 

Märkus tabeli ridade 5.–9. juurde: Võrdsete aumärkide korral kantakse eespool selle väeliigi 
aumärki, mille koosseisus teenitakse. Teisi võrdseid aumärke kantakse saamise ajalises 
järjekorras, st hiljem saadud aumärki kantakse tagapool. 
 
7) Teabeameti teenetemedalid – kantakse vastavalt medali klassile. 
 
8) Teiste riigiasutuste aumärgid lindiga – kantakse vastavalt aumärgi klassile ja statuudile ning 
saamise ajalises järjekorras. 
 
9) Kaitseliidu eriorganisatsioonide aumärgid lindiga – kantakse vastavalt aumärgi klassile ja 
statuudile ning saamise ajalises järjekorras. 
 
10) Kaitseväe struktuuriüksuste (Lahingukool, Suurtükiväepataljon, Rahuoperatsioonide 
Keskus; Lennubaas) teenetemärgid lindiga – kantakse saamise ajalises järjekorras. 
Rahuoperatsioonide Keskuse ning Lennubaasi teenetemärgi vanema variandi väljaandmine on 
lõpetatud. 
 
11) Kaitseliidu Kooli teeneteristid ja -medal – kantakse vastavalt statuudile. 
 
12) Rahvusvaheliste organisatsioonide (NATO, ÜRO jne) aumärgid lindiga – kantakse 
vastavalt aumärgi klassile ning saamise ajalises järjekorras. Lahingulisi aumärke kantakse 
eespool. 
 
13) Eesti riigikaitseliste vabaühenduste aumärgid lindiga – kantakse vastavalt aumärgi 
klassile ning saamise ajalises järjekorras. 
 
14) Välisriikide ametkondlikud aumärgid lindiga – kantakse vastavalt aumärgi klassile ning 
saamise ajalises järjekorras. Lahingulisi aumärke kantakse eespool. 
 
15) Välisriikide riigikaitseliste organisatsioonide aumärgid lindiga – kantakse vastavalt 
aumärgi klassile ning saamise ajalises järjekorras. Lahingulisi aumärke kantakse eespool. 
 
16) Välisriikide riigikaitseliste vabaühenduste aumärgid lindiga – kantakse saamise ajalises 
järjekorras. 
 
 
2. Muude (usuorganisatsioonid, kohalikud omavalitsused jne) lindiga aumärkide kandmine 
vormikuuel on lubatud Kaitseväe juhataja loaga. Vastavaid aumärke kantakse riigikaitseliste 
vabaühenduste järel aumärkide saamise ajalises järjekorras. 


