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EESTI SKAUDIJUHI TEENETEMÄRK RAJATÄHT 

Eesmärk 

Erijuhendi eesmärk on määratleda Rajatäht teenetemärgi olemus ning andmise ja kandmise 

kord. 

1 Märgi annetamine 

1. RAJATÄHTE annetatakse kolmes järgus: III, II ja I järk. 

 

2. RAJATÄHT annetatakse ESÜ  juhatuse poolt  juhatuse käskkirjaga, kusjuures kõigi 

kolme järgu puhul on aluseks piirkondliku üksuse juhatuse ettepanek. 

2.1.  Kui juhatus soovib RAJATÄHTE omaalgatuslikult annetada, siis peab olema 

vastava piirkondliku üksuse juhatuse nõusolek või juhul, kui teenetemärgi kandidaat ei 

kuulu ühessegi piirkondlikusse üksusse, võib juhatus otsustada iseseisvalt. 

 

3. RAJATÄHTE võib annetada skaudijuhtidele alljärgnevate eeltingimuste alusel: 

3.1.  skaudijuhi vanuse alammäär: 

3.1.1. III järk – 16 aastat; 

3.1.2. II järk – 18 aastat; 

3.1.3. I järk – 20 aastat. 

3.2. ESÜ liige olnud vähemalt: 

3.2.1. III järk – 1 aasta; 

3.2.2. II järk – 3 aasta; 

3.2.3. I järk – 5 aastat. 

3.3. skaudijuhi teened: 

3.3.1. III ja II järk – silmapaistvad teened üksuses, ESÜ kontori abistamine, 

mingi konkreetse valdkonna arendamine ESÜs, ESÜ ürituse korraldamine, 

erinevates ESÜ või ka muudes skautlikes ettevõtmistes kaasa aitamine jms. 

3.3.2. I järk – silmapaistvad teened piirkondlikus üksuses, ESÜ kontori 

abistamine, mingi konkreetse valdkonna arendamine ESÜs, ESÜ ürituse 

korraldamine, erinevates ESÜ või ka muudes skautlikes ettevõtmistes kaasa 

aitamine jms. 

3.4. Erinevate järkude annetamise vahe peab olema vähemalt kaks aastat. 

 

4. Tavalises korras annetatakse esmakordsele teenetemärgi saajale RAJATÄHE III järk. 

4.1. Kõrgemat järku ilma eelneva järguta võib erandina annetada ainult eriliste 

teenete puhul järgides p. 3 toodud eeltingimusi. 

 

5. RAJATÄHTE annetatakse peamiselt Jüripäeval, kuid erandina ka skautlikel 

suursündmustel. 

 

6. RAJATÄHEGA koos antakse teenetemärgi saajale üle vastav diplom. 

 

7. Ettepanekud RAJATÄHE annetamiseks esitatakse ESÜ juhatusele viimase poolt 

teatatud kuupäevadeks ning selleks otstarbeks väljatöötatud vastaval vormil. 
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2 Märgi kandmine 

8. RAJATÄHTE kantakse vormipluusi vasaku rinnatasku kohal. Kantakse ainult 

omistatud kõrgema järgu märki. 

3 Märgi kirjeldus ja sümboolne tõlgendus 

9. Märgil on kujutatud sinine skaudiliilia millel on kompassinõel ja kaks tähte. 

Skaudiliilia taga lookleb teerada, mis on iga järgu märgil eri värvi.  

 

10. Märk sümboliseerib skaudi eluteerada, mis viib aina edasi ning kompassinõel on õiget 

suunda näitamas ja tähed teed valgustamas. Skaudiliilia rõhutab, et sel teel on oluline 

skautlike põhimõtete järgimine.  

 

11. RAJATÄHE materjalid ja värvid: 

 III järk II  järk I järk 

Teerada pronks hõbedane kuldne 

Liilia sinine sinine sinine 

Kompassinõel kuldne kuldne kuldne 

Tähed kuldne kuldne kuldne 

    

12. Märgi kavand: 

 

4 Juhendi kehtivus ja muutmine 

13. RAJATÄHE erijuhendit saab muuta ESÜ üldkogu otsusega. ESÜ põhikirja 

muudatustest tulenevad muutused viiakse sisse  juhatuse poolt üldkogu täiendava 

otsuseta. 

 

 

 

RAJATÄHE erijuhend on vastu võetud ESÜ üldkogu koosolekul 26.11.2005. 

RAJATÄHE erijuhendit on muudetud 25.11.2006. 

RAJATÄHE erijuhendit on muudetud ESÜ üldkogu koosolekul 19.03.2016. 


