
Kodukorra lisa 5 

EESTI GAIDIDE LIIDU MÄRGISTATUUT 
 
1. Kuuluvusmärgid 

Kuuluvust näitavad märgid asetsevad vormi vasakul esiküljel. Vasakul varrukal ja rinnal 
asetsevad märgid näitavad: olen südamest gaid, austan kodumaad, olen uhke oma 
piirkondlikku gruppi kuulumise üle ja tähtsustan maailma organisatsiooni. 
 

1.1. Kohaliku üksuse tunnusmärgid 
Kirjeldus: Märgid on igal üksusel erinevad, nende värv, suurus ja kuju on 

üksuste endi poolt otsustatud. 
Tähendus: Märk sümboliseerib antud üksust linna, maakonna ulatuses. 
Kandmisõigus: Märgi kandmise õigused määrab iga üksus ise, üldiselt näitab 

üksuse tunnusmärkide kandmine kuuluvust antud üksusesse. 
Kandmine vormil: Märki kantakse gaidi vormipluusi vasakul varrukal, õlaõmblusest 

mõõdetuna 7 cm alla poole. 
 
1.2. Eesti Gaidide Liidu märk 

Kirjeldus: Riidest valge taustaga musta peene raamiga ristküliku kujuline 
märk, mille ülaosas on rohelise niidiga tikitud stiliseeritud EGL 
ristikheina sümbol ja nii paremal kui vasakul lehepaunal on 
kujutatud kuldne viisnurkne täht. Kolmeosalist ristikheinalehe 
keskjoont läbib kuldse niidiga tikitud vertikaalne joon, mis ristub 
horisontaalse kuldse joonega. Ristikheina tagant diagonaalis läheb 
läbi sini-must-valge 0,5 cm laiune triip. Ristikheina all on kuldne 
rohelise raamistikuga lint, millel on roheline tekst: OLE VALMIS. 
Ristküliku alumisel osal on musta niidiga tekst: „EESTI GAIDIDE 
LIIT”. 

Tähendus: Kolm ristikheinalehe pauna sümboliseerivad kolmeosalist tõotust 
ning tähendavad vasakult vaadates: „isamaad”, „jumalat” ja „gaidi- 
seadusi”. Roheline värv sümboliseerib loodust, kuldne näitab 
gaidlikku valmisolekut ja teotahet. Vertikaalne joon ehk nool 
ristikheinalehel näitab kompassinõelana gaidile õiget suunda. 5-
nurksed kuldsed tähed ristikheinalehel tähistavad gaidide rõõmsaid 
silmi. Gaidi juhtlausega „OLE VALMIS” lint märgi all 
sümboliseerib gaidi naeratavat suud. Tekst: „EESTI GAIDIE LIIT” 
ja sini-must-valge diagonaalne triip näitavad gaidiorganisatsiooni 
asukohamaad. 

Kandmisõigus: EGL liikmel, kes on ennast registreerinud ning tasunud EGL 
liikmemaksu. 

Kandmine vormil: Märki kantakse gaidi vormipluusi vasaku rinnatasku kohal, 2,5 cm 
tasku klapist ülevalpool ja 1,5 cm tasku varruka poolsest küljest. 

 
1.3. Lint „Eesti Gaidlus” 

Kirjeldus: Riidest lint, mille vasakul ja paremal pool on eesti trikoloori 
kujutised, nende vahel, lindi keskel on mustal taustal tekst: „EESTI 
GAIDLUS”. Lint on 9 cm pikk ja 1,5 cm kõrge. 

Tähendus: Lint näitab gaidiorganisatsiooni asukohamaad. 
Kandmisõigus: Kandmisõigus on igal Eesti gaidil. 
Kandmine vormil: Lint asetseb vormil vasaku rinnatasku kohal, 1 cm kaugusel nii 

vasakust kui paremast taskuküljest. 
 



1.4. Gaidide maailmaorganisatsiooni WAGGGS Euroopa regiooni märk 
Kirjeldus: Ümmargune 2 cm läbimõõduga metallist punase tausta ja peene 

kuldse raamiga märk, millel on keskel ringi sees valgega 
WAGGGS ristikheina sümbol, mis koosneb nii paremal kui vasakul 
paunal olevast kollasest viisnurksest tähest ja vertikaalsest 
ristikheina läbivast joonest. Keskel asuva ringi ning märgi 
äärejoone vahele on kirjutatud inglise ja prantsuse keeles ”Euroopa 
regioon” ning inglise keeles WAGGGS tunnuslause ”maailma 
tüdrukud ütlevad”. 

Tähendus: Märgi värvus on kokkuleppeline, punane tähistab Euroopa 
maailmaosa värvust. Ristikheinalehe paunad sümboliseerivad 
gaiditõotuse elemente, vasakult vaadates „isamaad”, „jumalat” ja 
„gaidiseadusi”. Ristikheinalehte läbiv joon on kompassinõel, mis 
näitab gaididele suunda, kaks kollast tähte sümboliseerivad 
gaiditõotust ja gaidiseadusi. 

Kandmisõigus: EGL liikmel, kes on ennast registreerinud ning tasunud EGL 
liikmemaksu. 

Kandmine vormil: Märki kantakse gaidi vormipluusi vasaku rinnatasku kohal, EGL 
märgi kõrval, vastavalt pluusi nööbiliistu pool. EGL märgi ja 
WAGGGS Euroopa regiooni märgi vahele jääb 1 cm vahe. 

 
1.5. Gaidide maailmaorganisatsiooni WAGGGS märk 

Kirjeldus: Ümmargune 2 cm läbimõõduga metallist tumesinise tausta ja peene 
kollase raamiga märk, millel on peal kollasega WAGGGS 
ristikheina sümbol, mis koosneb nii paremal kui vasakul paunal 
olevast kollasest viisnurksest tähest ja vertikaalsest ristikheina 
läbivast joonest. Ristikheina all on stiliseeritud kollased 
vertikaalsed jooned, mis ühinevad märki raamistava joonega. 

Tähendus: Kuldne värvus sümboliseerib päikest, mis paistab üle kogu maailma 
laste. Ristikheinalehe paunad sümboliseerivad gaiditõotuse 
elemente, vasakult vaadates „isamaad”, „jumalat” ja „gaidiseadusi”. 
Ristikheinalehe all olevad vertikaalsed triibud sümboliseerivad 
armastuse leeki inimkonna vastu, ristikheinalehte läbiv joon on 
kompassinõel, mis näitab gaididele suunda, kaks kollast tähte 
sümboliseerivad gaiditõotust ja gaidiseadusi. 

Kandmisõigus: EGL liikmel, kes on ennast registreerinud ning tasunud EGL 
liikmemaksu. 

Kandmine vormil: Märki kantakse gaidi vormipluusi vasaku rinnatasku kohal, 
WAGGGS Euroopa regiooni märgi kõrval, vastavalt pluusi 
nööbiliistu pool. WAGGGS Eruoopa regiooni ja WAGGGS märgi 
vahele jääb 0,5 cm. 

 
2. Eraldusmärgid 
 
2.1. Gaideri ja nooremgaideri märk 

Kirjeldus: Miniatuurne gaiditõotuse märk (vt punkt 3.2.1.). 
Tähendus: Märk on gaidi tõotusmärgiga sama tähendusega (vt punkt 3.2.2.). 
Kandmisõigus: Märki võib kanda EGL edututamiste korra järgi nooremgaideri ja 

gaideri tiitli omandanud gaidijuht. 
Kandmine vormil: Märki kantakse nooremgaideri ja gaideri vormiga lipsu sõlme peale 

kinnitatuna või gaidi sinise vormipluusi parema krae nurgal. 
 



2.2. Tsiviilmärk 
Kirjeldus: EGL logo kontuuridega hõbeda, kulla või proksi toonis metallist 

märk, laiusega 3 cm (muud mõõdud on proportsionaalsed ning 
vastavad EGL logo kirjeldusele). 

Tähendus: Tähistab gaidlike põhimõtete austamist ja järgimist EGL põhikirjas 
kirjeldatust lähtuvalt. 

Kandmisõigus: Igaühel, kes tunnustab gaidliku liikumise põhimõtteid. 
Kandmine vormil: Märki ei kanta vormil, vaid tsiviilriietusega sobivas kohas (rinnal, 

krael, lipsul vm). Soovi korral võib märki kanda vormi vasakul pool 
EGL kuuluvust näidatav märgi kõrval, varruka pool. 

 
3. Gaidliku õppeprogrammi märgid 
 
3.1. Hellakese/ hundukese lubaduse märk 

Kirjeldus: Ümmargune metallist märk, mille tumesinisel taustal on kuldse tibu 
kujutis. 

Tähendus: Tumesinine värv tähistab organisatsiooni ja kuldne tibu näitab 
kuulumist hellakese/ hundukese  rühma.  

Kandmisõigus: Märgi kandmise õiguse saab hellake/ hunduke pärast hellakese/ 
hundukese lubaduse andmist. 

Kandmine vormil: Märki kantakse hellakese/ hundukese vormipluusi või -kleidi 
vasaku rinnatasku voldi keskel. 

 
3.2. Gaidi tõotuse märk 

Kirjeldus: Metallist, 2,3 cm läbimõõduga EGL ristikheinalehe sümbol, mille 
paremal ja asakul lehepaunal on kujutatud kuldne viisnurkne täht. 
Kolmeosalist ristikheinalehe keskjoont läbib kuldne vertikaalne 
joon, mis ristub horisontaalse kuldse joonega. Ristikheinalehe all on 
valge lint kuldse tekstiga: „OLE VALMIS”. 

Tähendus: Kolm ristikheinalehe pauna sümboliseerivad kolmeosalist tõotust 
ning tähendavad vasakult vaadates: „isamaad”, „jumalat” ja 
„gaidiseadusi”. Nool ristikheinalehel näitab kompassinõelana 
gaidile õiget suunda. Tähed ristikheinalehel tähistavad gaidide 
rõõmsaid silmi. Tekst „OLE VALMIS” on gaidide juhtlause, lint 
märgi all sümboliseerib gaidi naeratavat suud. Roheline värv 
sümboliseerib loodust ja valge lint lootust. 

Kandmisõigus: Märki võib kanda pärast gaidi tõotuse andmist. 
Kandmine vormil: Märk asetseb vormipluusi vasaku rinnatasku voldi keskel. 

 
3.3. Hellakese/hundukese I  aasta katse sümbol 

Kirjeldus: Sümboliks on hellakese/ hundukese kaelarätik, mille värvid on 
üksuse poolt valitavad (täpne kirjeldus vt vormistatuudist). 

Tähendus: Kaelarätik on tunnuseks hellakeste/ hundukeste peresse 
kuulumisest.  

Kandmisõigus: Kaelarätiku kandmise õiguse saab hellake/ hunduke pärast I aasta 
katse sooritamist. 

Kandmine vormil: Kaelarätikut kantakse kaelas vormipluusiga vormi krae all või 
vabalt valitud riietel. Kaelarätiku otsad kinnitatakse 
kalamehesõlmega või kaelarätiku võruga (vt vormistatuut). 

 
3.4. Hellakese/hundukese II aasta katse märk 

Kirjeldus: Ümmargune 1,8 cm diameetriga pronksivärvi metallist märk, mille 



keskel on reljeefne tibu kuju. 
Tähendus: Reljeefne tibu tähistab kuulumist hellakeste/ hundukeste rühma. 
Kandmisõigus: Märgi kandmise õiguse saab hellake/ hunduke pärast II aasta katse 

sooritamist. 
Kandmine vormil: Märki kantakse vasakul varrukal kuuluvusmärkide all. 

 
3.5. Gaidi III järgu sümbol 

Kirjeldus: Sümboliks on gaidi kaelarätik, mille värvid on üksuse enda määrata 
(täpne kirjeldus vormistatuudist). 

Tähendus: Kaelarätik tähistab gaidiorganisatsiooni kuulumist. Kaelarätiku 
kolm nurka tähistavad kolme gaidluse alust: „jumal”, „isamaa” ja 
„gaidi seadused”. 

Kandmisõigus: Kaelarätiku kandmise õiguse saab pärast gaidi kolmanda järgu 
nõuete täitmist. 

Kandmine vormil: Kaelarätikut kantakse kaelas vormipluusi krae all või vabalt valitud 
riietel. Kaelarätiku otsad kinnitatakse sõprussõlmega või 
kaelarätiku võruga. 

 
3.6. Gaidi II järgu märk 

Kirjeldus: Ristküliku kujuline riidest valge taustaga märk, millel on pronksi 
värvi niidiga kujutatud gaidi tõotusmärgi alumine kaarjas osa, kus 
on tähistatud lint, millel asetseb tekst: „OLE VALMIS”. Märk on 
suurusega 1cm x 3 cm. 

Tähendus: Valge värv sümboliseerib lootust, kaarjas lint tähistab gaidi 
naeratavat suud ja tekst: ”OLE VALMIS” on gaidide juhtlause. 
Sümbolid märgil on osa tõotusemärgist. 

Kandmisõigus: Märki võib kanda pärast gaidi II järgu nõuete täitmist. 
Kandmine vormil: Märk asetseb vormi vasakul varrukal kuuluvusmärkide all. 

 
3.7. Gaidi I järgu märk 

Kirjeldus: Ristküliku kujuline riidest valge taustaga märk, millel on rohelise 
niidiga tikitud ristikheinaleht, kollasega viisnurksed tähed ja musta 
niidiga kompassinõel. Märk on suurusega 3 cm x 3 cm. 

Tähendus: Ristikheinaleht näitab gaidiorganisatsiooni kuulumist, kollased 
tähed tähistavad gaidi säravaid silmi ja kompassinõel näitab gaidile 
õiget teed. Märgi sümbolid on osa gaidi tõotusemärgist. 

Kandmisõigus: Märki võib kanda pärast gaidi I järgu nõuete täitmist. 
Kandmine vormil: Märk asetseb vormi vasakul varrukal kuuluvusmärkide all. 

 
4. Koolitusmärgid 
 
4.1. Erialakursuse märgid 

Kirjeldus: Riidest ristküliku-kujulised märgid, mille igas neljas nurgas on 
väike ristikheinalehe kujutis ning all servas keskel gaidimärk. 
Märgi keskel on piklik ovaal, mille sees iga erialakursust 
iseloomustab pildike. Märgi suurs on 28x36mm. 

Tähendus: Märgil kujutatu iseloomustab vastavat erialakursust. 
Kandmisõigus: Erialamärki on õigus kanda vastava erialakursuse läbinud EGL 

liikmel. 
Kandmine vormil: Riidest märke kantakse gaidi vormipluusi paremal varrukal üksuse 

märkide all. 
 



4.2. Juhikoolituse märgid 
Kirjeldus: Pronksi värvi metallist stiliseeritud EGL gaiditõotuse märk, mille 

peal on Eesti riigivapp. Märk on 15 mm kõrge ja 9 mm lai. Märk on 
ilma lindita või vastavalt musta, valge või sini-must-valge lindiga. 
Lindi laius on 3 cm. 

Tähendus: Gaiditõotuse märk, mis tähistab organisatsiooni kuulumist, Eesti 
riigivapp näitab asukohamaad. Märgi all olev lint näitab läbitud 
juhikoolituse taset, vastavalt märk sinisel taustal (ilma lindita sinisel 
vormipluusil) salgajuhi koolitus, mustal taustal rühmajuhi koolitus, 
valgel taustal lipkonnajuhi koolitus, sini-must-valgel taustal 
malevajuhi koolitus. 

Kandmisõigus: Märki kantakse kõrgema taseme koolituse läbimist kajastava 
lindiga (vastav värv). Märgi kandmise õigus omandatakse pärast 
EGL koolitussüsteemi kohaste juhikoolituse tasemete läbimist. 

Kandmine vormil: Märki kantakse vormipluusi parema õlaku äärel (varruka pool). Lint 
ümbritseb õlakut. 

 
4.3. Metsamärgi kursuse märk 

Kirjeldus: Metallist kuldset värvi nn kujundlik puuhalg, laiusega 16mm, 
kõrgusega 4 mm, mille peale on kirjutatud reljeefselt „Gilwell”. 
Puuhalgu on kujutatud metallist kirves samades värvides. 

Tähendus: Kirves pakus on rahvusvaheliselt kokku lepitud sümbol 
gaidijuhtidele Metsamärgi kursuse läbimise tõendamiseks. 

Kandmisõigus: Gaidijuhtidel, kes on läbibud skautide poolt korraldatud 
Metsamärgi kursuse (ükskõik, millises riigis) selle maa 
organisatsiooni poolt kehtestatud tingimustel. 

Kandmine vormil: Märki kantakse vormipluusi krae vasakul nurgal. 
 
5. Tegevusmärgid 
 
5.1. Aastamärk 

Kirjeldus: Viisnurga-kujuline reljeefsete triipudega metallmärk. Ühe aasta 
tähistamiseks hõbeda värviga märk, viie aasta tähistamiseks kuldse 
värviga märk ning kümne aasta tähistamiseks kuldset värvi märk 
rohelise vildist ringi taustal. 

Tähendus: Märk tähistab gaidiorganisatsioonis oldud aastaid. 
Kandmisõigus: Iga EGL liikmena tegutsetud aasta eest on liikmel õigus kajastada 

seda vormipluusil. Samaaegselt võib kanda erinevaid märke, mille 
tähendused summeeritult annavad gaidlikus liikumises osalemise 
aastate arvu. 

Kandmine vormil: Märki kantakse kahanevas järjekorras vormipluusi parema 
rinnatasku kohal, nööbiliistu poolses taskuservas. 

 



5.2. Üritusemärk 
Kirjeldus: Kujundatakse ja valitakse värvid vastava ürituse korraldaja poolt. 
Tähendus: Märk näitab ürituse toimumise kohta, aega ja ürituse iseloomu. 
Kandmisõigus: Märgi kandmise õigus saadakse osalemisega antud üritusel ning 

täites vastavad nõuded (nt tasudes osavõtumaksu). Märgi kandmise 
õigus kehtib ühe aasta jooksul alates ürituse toimumise ajast, va 
suurlaagri mark, mida võib kanda kuni neli aastat. Pärast seda tuleb 
märk vormipluusilt eemaldada.  

Kandmine vormil: Märki kantakse vormi paremal varrukal 7 cm paguni servast all 
pool,  ürituse toimumise ajal võib konkreetse ürituse märki kanda 
vormipluusi parema tasku kohal. 

 
6. Edutamis-, tunnustus- ja aumärgid 

Edutamismärke kantakse vormi parema tasku voldil. 
EGL vormiga võib kanda WAGGGSi või teiste organite poolt antud tunnustusi. 
 

6.1. Gaidi hoolsusmärk 
Kirjeldus: Metallist võrdhaarne kolmnurk, mille külje pikkus on 1,5 cm. 

Peenikeses tumesinise taustaga ja kuldsete triipudega ääristatud 
raamistikus on kuldsel taustal stiliseeritud tumesinine 
ristikheinaleht. 

Tähendus: Ristikheinaleht on gaidide organisatsiooni sümbol, tumesinine värv 
tähistab asukohamaad. 

Kandmisõigus: Gaid saab märgi kandmise õiguse EGL edutamiste korras 
ettenähtud tingimustel. Märki ei kanta pärast eeskujuliku gaidi 
märgi kandmisõiguse saamist. 

Kandmine vormil: Märki kantakse vormipluusi parema rinnatasku voldi keskel. 
 
6.2. Eeskujuliku gaidi märk 

Kirjeldus: Metallist õhulise konstruktsiooniga rippuv märk, mille kuldse 
raamistiku peal on stiliseeritud valge ristikheinaleht, selle 
keskjoonel asetseb reljeefne stiliseeritud Eesti riigivapp. Märk on 
läbimõõduga 2,8 cm x 2,1 cm. 

Tähendus: Ristikheinaleht on gaidiorganisatsiooni sümbol, valge värv tähistab 
lootust ja Eesti riigivapp isamaalisust. 

Kandmisõigus: Gaid saab märgi kandmise õiguse EGL edutamiste korras 
ettenähtud tingimustel. 

Kandmine vormil: Märki kantakse gaidi vormipluusi parema rinnatasku voldi keskel. 
 
6.3. Pronks, hõbe ja kuldne ristikheinaleht 

Kirjeldus: Metallmärk vastavalt pronksi, hõbeda või kulla värvi, läbimõõduga 
3 cm, millel on ristikheinalehe ja pääsukese reljeefid. 

Tähendus: Ristikhein sümboliseerib gaidiorganisatsiooni, pääsuke on Eesti 
rahvussümbol ja värvid näitavad edutamise astet.  

Kandmisõigus: Gaidijuht saab märgi kandmise õiguse EGL edutamiste korras 
ettenähtud tingimustel. Kantakse kõrgeimat omandatud märki. 

Kandmine vormil: Märki kantakse vormipluusi parema rinnatasku voldi keskel, gaideri 
ja nooremgaideri vormi puhul kantakse märki hõbedase ketiga 
kaelas. 

 



6.4. Põhjatäht 
Kirjeldus: Metallist emailiga kaetud neli kokkuliidetud stiliseeritud 

gaidimärki, millele on asetatud neljaharuline Põhjatäht. Märgi 
südamikus on Eesti riigivapp. III järgu põhjatähe märk on sinist 
värvi, kuldse riigivapiga, millel on sinised leopardid. II järgu 
põhjatähe märk on musta värvi, kuldse riigivapiga, millel on sinised 
leopardid. I järgu põhjatähe märk on valget värvi, kuldse 
riigivapiga, millel on valged leopardid. 

Tähendus: Põhjatäht on kolmejärguline. Märk sümboliseerib kodumaalt nelja 
ilmakaarde paisatud eesti gaide, kellede juured on jätkuvalt 
kodumullas (riigivapp). Ja nagu otsatuil veteväljadel näitab 
Põhjatäht suunda kodusadamasse, nii näidaku märgi südamikku 
asetatud riigivapp sihti tagasi vabasse Eestisse. 

Kandmisõigus: Märgi kandmise õigus omandatakse EGL teenetemärgi statuudis 
kehtestatud korras. Samaaegselt kantakse kõiki omandatud 
Põhjatähe järkude märke. 

Kandmine vormil: Põhjatähte kantakse vormi parema rinnatasku voldi keskel, gaideri 
ja nooremgaideri vormi puhul kantakse märki hõbedase ketiga 
kaelas. 

 
6.5. Tammetäht 

Kirjeldus: Tammetäht kujutab endast nelja kokkuliidetud stiliseeritud 
valget kuldsete äärtega tammelehte, millel on asetatud eesti gaidi 
embleemid. Viimaste südamikus asub Eesti riigivapp siniste 
vapileopardidega. Tammelehtede vahel on neli kuldset tammetõru. 
Märgi läbimõõt (lehetipust lehetipuni) on umbes 35 mm. II järgu 
Tammeleht on lindita, I järgu Tammeleht on lindiga – 35 mm 
laiune lipusinisest siidist lint. 

Tähendus: Tammetäht on kahejärguline.  
Kandmisõigus: Märgi kandmise õigus omistatakse EGL teenetemärgi statuudis 

kehtestatud korras. Kantakse ainult kõrgeimat märki. 
Kandmine vormil: Erariietusel kantakse Tammetähte kuue revääril või rinnas. 

Vormpluusil kantakse märki paremal rinnataskul. 
 


