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EESTI SKAUDIJUHI TEENETEMÄRK PÕHJATÄHT 

Eesmärk 

Erijuhendi eesmärk on määratleda teenetemärk Põhjatäht olemus ning andmise ja kandmise 

kord. 

1 Märgi olemus 

1. Eesti Skautide Liit (ESL) ja Eesti Skautide Ühing (ESÜ) on otsustanud Eesti 

skautluses kasutusele võtta ühise teenetemärkide süsteemi, mille aluseks on alates 

1959. aastast ESLi juures rakendatud PÕHJATÄHE teenetemärgi statuut. 

2 Märgi annetamine 

2. PÕHJATÄHT annetatakse kolmes järgus: III, II ja I järk. 

 

3. PÕHJATÄHT annetatakse ESÜ juhatuse poolt juhatuse käskkirjaga, kusjuures aluseks 

on: 

3.1. III järgu puhul – piirkondliku üksuse juhatuse ettepanek; 

3.2. II järgu puhul – kahe piirkondliku üksuse juhatuse ettepanek; 

3.3.I järgu puhul – kahe piirkondliku üksuse juhatuse ettepanek ja ESÜ Skautmasterite 

Kogu juhatuse nõusolek. 

 

4. Kui juhatus soovib PÕHJATÄHTE omaalgatuslikult annetada, siis peab olema 

vastava piirkondliku üksuse juhatuse nõusolekul või juhul, kui teenetemärgi kandidaat 

ei kuulu ühessegi piirkondlikusse üksusse, Skautmasterite Kogu juhatuse nõusolek. 

 

5.  PÕHJATÄHTE võib annetada skaudijuhtidele alljärgnevate üldiste eeltingimuste 

alusel: 

5.1.skaudijuhi vanuse alammäär: 

5.1.1. III järk – 21 aastat, 

5.1.2. II järk – 26 aastat, 

5.1.3. I järk – 36 aastat; 

5.2. skaudijuhina tegutsenud vähemalt: 

5.2.1. III järk – 3 aastat, 

5.2.2. II järk – 8 aastat, 

5.2.3. I järk – 18 aastat; 

5.3.skaudijuhi eelnevad edutused: 

5.3.1. III järk – eelnevad edutused pole nõutavad, 

5.3.2. II järk – nooremskautmaster, 

5.3.3. I järk – skautmaster; 

5.4.skaudijuhi teened: 

5.4.1. III järk – silmapaistvaid teeneid vähemalt üksuse ulatuses, 

5.4.2. II järk – silmapaistvaid teeneid vähemalt piirkondliku üksuse ulatuses, 

5.4.3. I järk – silmapaistvaid teeneid vähemalt ESÜ ulatuses. 

5.5.Erinevate järkude annetamise vahe peab olema vähemalt kolm aastat. 

 

6. Tavalises korras annetatakse esmakordsele teenetemärgi saajale PÕHJATÄHT III 

järk.  
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6.1.Kõrgemat järku ilma eelneva järguta võib erandina annetada ainult eriliselt suurte 

teenete puhul järgides p. 5 toodud üldisi eeltingimusi. 

 

7. PÕHJATÄHTE annetatakse üldreeglina ainult Jüripäeval, erandina ka erilistel 

skautlikel suursündmustel. 

 

8. PÕHJATÄHEGA koos antakse teenetemärgi saajale üle vastav diplom. 

 

9. Ettepanekud PÕHJATÄHE annetamiseks esitatakse ESÜ juhatusele viimase poolt 

teatatud kuupäevadeks ning selleks otstarbeks väljatöötatud vastaval vormil. 

3 Märgi kandmine 

10. PÕHJATÄHTE kantakse skautlikel ja riiklikel tähtpäevadel vormipluusil ülalpool 

vasakut rinnataskut. Kantakse ainult omistatud kõrgema järgu märki. Muul ajal 

asendab PÕHJATÄHTE ühe sentimeetri laiune lindilõige, mis on valmistatud 

PÕHJATÄHE juurde kuuluvast lindimaterjalist. 

4 Märgi kirjeldus ja sümboolne tõlgendus 

11. PÕHJATÄHT kujutab endast nelja kokkuliidetud stiliseeritud skaudiliiliat, millele on 

asetatud sihvakate harudega täht - Põhjatäht. Nelja suure liilia vahele on asetatud 

väikesed dekoratiivsed liiliad. Märgi südamikus on Eesti väike riigivapp. Märk 

sümboliseerib Eesti skautlust neljas ilmakaares (neli suurt liiliat), mille juured on 

kodumullas (riigivapp). Sirguvaid noori Eesti skaute tähistavad väikesed liiliad, mis 

on samuti kinnitatud Eesti Vabariigi sümboli, riigivapi, külge. Põhjatäht näitab Eesti 

skautidele õiget suunda. 

 

12. PÕHJATÄHE materjalid ja värvid: 

 III järk II  järk I järk 

PÕHJATÄHT pronks hõbe kuld 

Email sinine must valge 

Riigivapp kuldne kuldne kuldne 

Leopardid sinised sinised sinised 

PÕHJATÄHE lint    

Triipude arv üks kaks kolm 

    

12.1. Lindi materjal: lipusinine siid valgete triipudega, lindi laius 35 mm, valge 

triibu laius 3mm. 

5 Juhendi kehtivus ja muutmine 

13. PÕHJATÄHE erijuhendit saab muuta ESÜ üldkogu otsusega, kooskõlastades 

muudatusettepaneku ESLiga. ESÜ põhikirja muudatustest tulenevad muutused viiakse 

sisse juhatuse poolt üldkogu täiendava otsuseta. 

 

 

PÕHJATÄHE erijuhend on vastu võetud ESÜ üldkogu koosolekul 24.10.1998. 

PÕHJATÄHE erijuhend on muudetud ESÜ üldkogu koosolekul 26.11.2005. 

PÕHJATÄHE erijuhend on muudetud ESÜ üldkogu koosolekul 19.03.2016. 

 


