
Kodukorra lisa 6 

EESTI GAIDIDE LIIDU EDUTAMISSTATUUT 

 

1. Kõik Eesti Gaidide Liidu (EGL) edutamised kinnitatakse juhatuse otsusega, vastavalt 

laekunud ettepanekutele. Edutamisi antakse reeglina Jüripäeval, kuid erandina ka 

Aastakoosolekul või suurüritustel.  

 

2. Edutamisettepanekute esitamise õigus on ainult EGL liikmetel. 

 

3. Ettepanekud edutamisteks esitatakse juhatusele hiljemalt iga aasta 31. märtsiks.  

 

4. Edutamiste taotlemisest antakse EGL liikmetele teada hiljemalt veebruarikuu EGL 

infokandjas.  

 

5. Edutamise andmebaasi pidamine on EGL juhatuse kohustus. 

 

6. Edutamisettepanekute esitamiseks peab taotleja edastama EGL kontorisse iga esitatu 

kohta järgmised andmed vastaval blanketil: 

• taotletava edutamise liik; 

• nimi; 

• sünniaeg; 

• liitumisaeg hellakeste/ hundukeste või gaidide üksusega; 

• varasemate edutamiste olemasolu (omistamise aastaga); 

• lühikirjeldus gaidlikust tegevusest (soovitavalt koopia liikmeraamatu lehekülgedest); 

• rühmajuhi kirjeldus/ soovitus/ põhjendus nimetatud isiku edutamiseks. 

 

7. EGL juhtide edutamiseks võivad ettepanekuid teha teised EGL tegevjuhid, sh EGL 

juhatuse liikmed. Juhul, kui edutamisettepaneku tegija on teinud ettepaneku teise 

piirkondlikku üksusesse kuuluva liikme edutamiseks, peab taotlusele olema lisatud 

soovituskiri taotletava edutamise kohta liikme piirkondlikust üksusest. 

 

8. EGL juhatus ei saa teha ettepanekuid juhatuse liikmete edutamiseks.  

 

9. Juhtide edutamisettepanekute korral tuleb EGL kontorisse esitada järgmised andmed 

vastaval blanketil: 

• taotletava edutamise liik; 

• nimi; 

• sünniaeg; 

• olemasolevad edutamised (omistamise aastaga); 

• põhjendus/ soovitus/ kirjeldus, mille eest edutamist taotletakse; selle peab olema 

koostanud konkreetse projekti või ürituse korral projekti üldjuht (kui üldjuht on 

väljastpoolt EGLi, siis peab olema lisatud ka EGL tegevjuhi arvamus, kes edutamise 

avalduse esitas; kui on tegemist EGL siseselt valdkonnaga, millele on valitud 

koordineeriv juht EGL juhatusse, peab vastava tööala juht lisama kirjelduse, kuidas 

kandidaadi tegevus on organisatsiooni tegevust ja käiku mõjutanud). 

 

10. EGL jagab oma liikmetele järgmisi tunnustusi ja edutamisi, mille juures on oluline 

kandidaadi vastavus kõikidele esitatud kriteeriumitele: 

 

10.1. Hellakese/ hundukese Tubliduse Tunnustus  

Edutamist võib omistada hellakesele/ hundukesele, kes on: 

1. olnud hellakeste/ hundukeste pere liige vähemalt üks aasta (siin ja edaspidi: arvestatud 

tunnustuse kätteandmise tähtpäeva, reeglina jüripäeval); 
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2. sooritanud hellakese/ hundukese II järgu, sh osalenud vähemalt ühes minimaalselt 

kolmepäevalises laagris või matkal; 

3. üldiselt tubli, hea käitumisega ja väljapaistev hellakeste/ hundukeste tegevuses. 

 

10.2. Hellakese/ hundukese Hoolsusmärk 

Edutamist võib omistada hellakesele/ hundukesele, kes on: 

1. sooritanud hellakese/ hundukese I järgu vähemalt kahe kuu eest; 

2. hellakeste/ hundukeste tegevusest innukalt osa võtnud ja oma korraliku käitumisega 

tähelepanu väärinud; 

3. omandanud Hellakese/ hundukese Tubliduse Tunnustuse vähemalt ühe aasta eest. 

 

10.3. Gaidi Tubliduse Tunnustus 

Tunnustust/ kiitust võib omistada gaidile, kes on: 

1. olnud gaidide üksuse liige vähemalt üks aasta; 

2. sooritanud gaidi III järgu; 

3. üldiselt tubli, hea käitumisega ja väljapaistev gaidide tegevuses või olnud eriti tubli ja 

eeskujulik ühe konkreetse ülesande täitmisel. 

 

10.4. Gaidi Hoolsusmärk 

Edutamist võib omistada gaidile, kes on: 

1. sooritanud gaidi II järgu vähemalt kolme kuu eest; 

2. kestva innuga osa võtnud gaidlikust tegevusest; 

3. olnud hoolas ja kohusetundlik gaidlikus tegevuses; 

4. omandanud Gaidi Tubliduse Tunnustuse vähemalt ühe aasta eest. 

 

10.5. Eeskujuliku Gaidi Märk 

Edutamist võib omistada gaidile, kes on: 

1. sooritanud gaidi I järgu või vanemgaidi eksami, sh  5 erialakatset vähemalt kuue kuu 

eest; 

2. tegutsenud ühe aasta jooksul üksuse (hellakeste/ hundukeste pere, gaidide rühma vm) 

juhina või abijuhina või olnud mõne EGL suurema projekti või ürituse 

korraldustöögrupi aktiivne liige; 

3. olnud vähemalt kaks aastat Gaidi Hoolsusmärgi omanik; 

4. eriti püüdlik ja eeskujulik gaidlikus tegevuses ja ühiskondlikus elus. 

5. Gaid ei ole omandanud nooremgaideri tiitlit. 

 

11. EGL jagab oma tegevjuhtidele järgmisi tunnustusi, mille juures on oluline kandidaadi 

vastavus kõikidele esitatud kriteeriumitele: 

 

11.1. Pronks Ristikhein 

Tunnustus omistatakse vähemalt kaks aastat tegutsenud ja rühmajuhi koolituse läbinud 

juhile, kes on oma tegevusega olnud eeskujuks organisatsiooni liikmetele ning aktiivselt 

osalenud piirkondlikus gaidlikus tegevuses. 

 

11.2. Hõbe Ristikhein 

Tunnustus omistatakse juhile, kes on vähemalt nooremgaider ja kaks aastat omanud 

Pronks Ristikheina tunnustust, on silma paistnud oma tegevuses ja andnud oma panuse 

EGL arengule, aidanud organiseerida ja läbi viia mõnda gaidlikku üle-eestilist suurüritust 

või -projekti või algatanud ise mõne gaidliku ürituse regionaalsel tasandil. 
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11.3. Kuld Ristikhein 

Tunnustus omistatakse juhile, kes on vähemalt kaks aastat olnud Hõbe Ristikheina 

tunnustuse omanik, kes on läbinud malevajuhi koolituse, osalenud aktiivselt 

organisatsiooni tegevuses rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil. Korraldanud laagreid, 

olnud toimivate rahvusvaheliste projektide ja õnnestunud suurürituste korraldustöögrupi 

juhtkonna liige. 

 

11.4. Nooremgaideri tiitel 

Nooremgaideri tiitli võib omistada gaiderkogu ja EGL juhatuse otsusega vanemgaidile, 

kes on: 

1. sooritanud gaidi I järgu katse vähemalt kahe aasta eest; 

2. omandanud vähemalt keskhariduse; 

3. läbinud vähemalt 9 erialakursust; 

4. paistnud silma eeskujuliku gaidijuhina rühma juhtimisel. 

 

11.5. Gaideritöö kaitsmise õigus 

Gaideritöö kaitsmise õigus omistatakse gaiderkogu ja EGL juhatuse otsusega gaidijuhile, 

kes on: 

1. omandanud nooremgaideri tiitli vähemalt 2 aasta eest; 

2. andnud olulise panuse gaidluse arengule Eestis; 

3. avaldanud Gaiderkogule soovi koostada gaideritöö kokkulepitud teemal. 

4. Gaideritöö kaitsmise õigus antakse tähtajaliselt kolmeks aastaks. 

 

11.6. Gaideri tiitel 

Gaideri tiitel omistatakse gaiderkogu ja EGL juhatuse otsusega gaidijuhile, kes on: 

1. Omandanud gaideritöö kaitsmise õiguse vähemalt 1 aasta eest; 

2. Koostanud ja kaitsnud gaideritöö Gaiderkogu poolt kehtestatud nõuetele vastavalt. 


