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Kaitseliidu Tartu Maleva teenetemärgi statuut 

 
 
 

1. Üldsätted 

 
1.1 Kaitseliidu Tartu maleva teenetemärk (edaspidi teenetemärk) on asutatud Tartu maleva 

juhatuse poolt 08.01.2010, malevale osutatud teenete väärtustamiseks. 
 
1.2 Teenetemärk antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes oma tegevusega on 

igakülgselt oluliselt kaasa aidanud Tartu maleva arengule ning eesmärkide 
saavutamisele. 

 
1.3 Teenetemärki võib anda ja kanda üksnes käesolevas statuudis kirjeldatud korras.  

 
1.4 Teenetemärgid on nummerdatud ja nende kohta peetakse malevas registrit. 

Teenetemärkide numeratsioon algab lähtuvalt statuudi p 1.6 317-st. 
 

1.5 Teenetemärkide valmistaja otsustab maleva juhatus.  
 

1.6 Enne käesoleva statuudi kinnitamist väljastatud Tartu maleva rinnamärke loetakse 
käesoleva teenetemärgi eelkäijaks. Nende kandmisel lähtutakse rinnamärgi statuudist. 

2.  Teenetemärgi kirjeldus ja selgitus 

 
2.1 Teenetemärk on kahekihiline emailitud kilp.  
 
2.2 Alumisel kihil on püstine ülalt alla suunatud mõõk, mis on ääristatud tammepärjaga. 

Pealmisel kilbil asetseb mustvalgel ruudulisel taustal suur kolmeteistharuline Põhjatäht. 
Ruudud on paigutatud ja värvitud malelauakujuliselt, ülemine vasakpoolne ruut on must. 
Vapil on kolm tulpa ja neli rida. Tähe alumine haru on väljavenitatud ja ülemine 
eemaldatud, täht on vertikaaltelje suhtes sümmeetriline.  

 
2.3 Põhjatäht sümboliseerib kaitset, stabiilsust ja järjepidevust. 

 
2.4 Ruudud sümboliseerivad Tartu maleva erinevaid allüksusi.  

 
2.5 Teenetemärk kinnitatakse rinda keermeliitelise poldi abil. 

 
2.6 Teenetemärgi number on graveeritud märgi tagaküljele araabia numbritega. 

 
2.7 Teenetemärgi detailne kujundus, mõõtmed ja värvikoodid LISA 1. 

 
 



3. Teenetemärgi taotlemise ja väljaandmise kord 

 
3.1 Teenetemärgi andmise taotlusi on õigus esitada kõigil maleva struktuuriüksustel ja 

kaitseliitlastel alluvuse korras. Maleva juhatusse esitab vormikohase (LISA 2) 
teenetemärgi andmise taotluse malevkonna või üksikkompanii juhatus oma otsusega, 
hiljemalt üks kuu enne andmise tähtpäeva.  

 
3.2 Teenetemärgi andmise otsustab maleva juhatus reeglina kolm korda aastas: Eesti 

Vabariigi aastapäevaks, Võidupühaks ja Tartu maleva aastapäevaks. Erandina võib 
teenetemärke anda ka muul ajal. 

 
3.3 Teenetemärk antakse ühele isikule ainult üks kord.  

 
3.4 Teenetemärgi juurde kuulub selle andmist kinnitav teenetemärgi tunnistus (LISA 3). 

Teenetemärgi tunnistuse allkirjastab maleva pealik või tema abi. 
 

3.5 Teenetemärgi koos tunnistusega annab autasustatule pidulikult kätte maleva pealik või 
juhatuse liige p 3.2 toodud tähtpäeva pidulikul tähistamisel või juhatuse poolt määratud 
ajal ja kohas. 

 
3.6 Teenetemärk antakse esildise esitanud allüksuse (maleva) kulul. 

 
3.7 Teenetemärgi kaotamisel või hävimisel on võimalik dublikaat soetada isiku enda 

kuludega. 
 

3.8 Teenetemärki ei anta postuumselt. 

4. Teenetemärgi kandmine 

 
4.1  Teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud ja kellelt ei ole selle 

kandmise õigust ära võetud. 
 
4.2 Teenetemärk on pärandatav, kuid pärijal ei ole õigust selle kandmiseks. 
 
4.3 Teenetemärki kantakse üldjuhul pidulike sündmuste korral ainult soliidse riietusega. 

Eesti Kaitsejõudude väli- või tavavormiga kantakse teenetemärki vasaku rinnatasku 
keskmisel voldil. Tsiviilriietusega kantakse teenetemärki kohas, kus väli- või tavavormil 
asub rinnatasku keskmine volt. Spordi- ja tööriietusel teenetemärki ei kanta. 

5. Teenetemärgi äravõtmine 

 
5.1 Maleva juhatus võib teha otsuse teenetemärgi äravõtmiseks, kui: 

 
5.1.1 isik, kellele märk on annetatud, on tekitanud ühiskonnale materiaalset või 

moraalset kahju või on võetud haldus- või kriminaalvastutusele; 
 
5.1.2 on ilmnenud, et teenetemärgi taotlemisel on esitatud valeandmeid. 
 

5.2 Isik, kelle suhtes on tehtud teenetemärgi äravõtmise otsus, on kohustatud 
teenetemärgi ning vastava tunnistuse tagastama maleva juhatusele. 

 
5.3 Äravõetud teenetemärki uuesti välja ei anta ning see hoiustatakse koos vastava 

juhatuse otsuse koopiaga malevas. 
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