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EESTI SKAUTLUSE TOETAJA TEENETEMÄRK TAMMETÄHT
Eesmärk
Määratleda teenetemärk Tammetäht 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 ESLi ja
EGLi juures alates 1974. aastast rakendatud TAMMETÄHE teenetemärgi statuut.
2. TAMMETÄHT on kahejärguline:
2.1.
II järk – TAMMETÄHT lindita;
2.2.
I järk – TAMMETÄHT lindiga.
2 Märgi annetamine
3. TAMMETÄHT annetatakse ESÜ juhatuse käskkirjaga, juhatuse, piirkondliku üksuse
juhatuse või Skautmasterite Kogu juhatuse ettepanekul.
3.1. TAMMETÄHE annetamiseks peab olema juhatuse ja piirkondliku üksuse või
Skautmasterite Kogu nõusolek.
3.2. Juhul, kui TAMMETÄHE annetamise ettepanek ei tule piirkondliku üksuse
juhatuselt, kuid märgi saaja elab ühe piirkondliku üksuse piirkonnas, peab olema ka
selle piirkondliku üksuse nõusolek.
4. TAMMETÄHTE võib annetada isikutele, kes on osutanud silmapaistvalt suuri
teeneid Eesti skautlusele. Tammetähte võib annetada ka skaudijuhtidele, kes on
tegevtööst eemale jäänud, kuid toetavad aktiivselt skautlust.
5. Eriti kaalukatel põhjustel võib TAMMETÄHTE annetada ka välismaalastele,
arvestades p.3 toodud tingimusi.
6. Tavalises korras annetatakse esmakordsele teenetemärgi saajale TAMMETÄHE II
järk. Ainult erandjuhtudel, eriti suurte teenete puhul või erilise austusavaldusena, võib
TAMMETÄHE I järku annetada ilma eelneva II järguta.
6.1. I ja II järgu annetamise vahe peab olema vähemalt kolm aastat.
7. TAMMETÄHTE annetatakse üldreeglina Jüripäeval, erandina ka erilistel skautlikel
suursündmustel.
8. TAMMETÄHEGA koos antakse teenetemärgi saajale üle vastav diplom.
9. Ettepanekud TAMMATÄHE annetamiseks esitatakse ESÜ juhatusele viimase poolt
teatatud kuupäevadeks ning selleks otstarbeks väljatöötatud vastaval vormil.
3 Märgi kandmine
10. TAMMETÄHT on mõeldud kandmiseks skautlikel ja riiklikel tähtpäevadel.
10.1. Erariietusel kantakse TAMMETÄHTE vasakul revääril või rinnas.
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10.2. Skaudivormil kantakse märki ülalpool vasakut rinnataskut.
11. Kantakse ainult kõrgeimat märki.
12. Muul ajal on TAMMETÄHE I järgu omajatel õigus kanda ühe sentimeetri laiust
lindilõiget, valmistatud Tammetähe juurde kuuluvast lindimaterjalist.
4 Märgi kirjeldus
13. TAMMETÄHT kujutab endast nelja kokkuliidetud stiliseeritud valget kuldsete äärtega
tammelehte, millele on asetatud rohelised Eesti gaidluse ja skautluse embleemid.
Märgi südamikus asub Eesti väike riigivapp. Tammelehtede vahel on neli kuldset
tammetõru.
14. Märgi läbimõõt (lehetipust lehetipuni) on umbes 35 mm.
15. I järgu TAMMETÄHE lindiks on 35 mm laiune lipusinisest siidist lint.
5 Juhendi kehtivus ja muutmine
16. TAMMETÄHE erijuhendit saab muuta ESÜ üldkogu otsusega, kooskõlastades
muudatusettepaneku ESLiga. ESÜ põhikirja muudatustest tulenevad muutused viiakse
sisse juhatuse poolt üldkogu täiendava otsuseta.

TAMMETÄHE erijuhend on vastu võetud ESÜ üldkogu koosolekul 24.10.1998.
TAMMETÄHE erijuhend on muudetud ESÜ üldkogu koosolekul 26.11.2005.
TAMMETÄHE erijuhend on muudetud ESÜ üldkogu koosolekul 19.03.2016.
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