
Toompea malevkonna teeneteristi statuut.

1) Toompea malevkonna ühtekuuluvuse sümboliks Kaitseliidu tegevuse alal on malevkonna 
teeneterist. 

2) Malevkonna teeneterist kujutab teravate otsadega püstist neljaharulist valge emailiga 
kaetud risti, mille keskkohale on asetatud oksüdeeritud hõbedast tornikujuline 
malevkonna traferet ühes oksüdeeritud hõbedast tammelehtedest pärjaga. 

3) Märgi läbimõõt on 44 mm. Risti esikülge ümbritseb 1 mm laiune valgest metallist äär. 
Ristki keskpunktist laienevad harud moodustavad otstel täisnurga, mille kummagi kaateti 
pikkus on 9 mm. Risti keskkoha moodustab 14 mm läbimõõduga valge emailiga kaetud 
sõõr, millele on asetatud märgi südamik: torn ühes pärjaga. Torni kõrgus on 18 mm, pärja 
läbimõõt on 16 mm. 

4) Malevkonna teeneterist annetatakse: 
a) Malevkonna liikmetele, kes vähemalt 5 aastat on olnud Kaitseliidu liikmed ja 

viimase kahe aasta kestel on korralikult täitunud kõiki nende peale pandud 
kohustusi ja sundkorraldusi.

b) Malevkonna toetajaliikmetele, kes viis aastat on olnud Kaitseliidu liikmed ja 
korralikult täitnud oma kohused, 

c) Malevkonna otseseile ülemaile ja auliikmetele, 
d) Malevkonna liikmeile, kes malevkonnale osutanud erilisi teeneid, vaatamata 

malevkonnas oldud ajale. 
5) Analoogilisel alusel annetatakse teeneterist ka malevkonna Naiskodukaitse jaoskonna 

liikmeile. 
6) Teeneteriste võib malevkonna juhatus annetada ka väljaspool malevkonda nii Eesti kui 

välisriikide kodanikkudele eriliste malevkonnale osutatud teenete eest. 
7) Teenetemärgi annetamise otsustab malevkonna juhatus. Otsused tehakse 

lihthäälteenamusega. 
Teeneteristi valmistamiskulud tasub Malevkond. 

8) Teeneteristi kantakse Kaitseliidu vormiriietuse vasemal pool kuue taskul. Erariietusel 
kuue vasakul revääril kantakse teeneteristi vähendatud kuju, mille läbimõõt on 20 mm. 
Naiskodukaitse jaoskonna liikmed võivad teeneteristi kanda ainult vormiriietuses. 

9) Malevkonna juhatus võib otsustada võib otsustada isikult teenetemärk ära võtta, kui: 
11.1 on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo 
toimepanemises, 
11.2 või saavad teatavaks enne teeneteristi andmist esinenud asjaolud, millest teadmise 
korral ei oleks isikule teeneteristi antud, või
11.3 isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teeneteristi 
andmise.

10)  Isik, kellelt Malevkonna juhatus on oma otsusega teenetemärgi ära võtnud, peab 
teenetemärgi Malevkonnale tagastama.


