
 
 
 
 

LISA 1 
 
KIRDE MAAKAITSERINGKONNA KERGEJALAVÄE MÜNDI KIRJELDUS JA 
KASUTAMISE KORD 
 
 

1. ÜLDSÄTTED 
 
1.1. Käesoleva juhisega kehtestatakse Kirde Maakaitseringkonna (edaspidi KiMKR) 

kergejalaväe mündi kirjeldus, väljastamise- ja kasutamise kord . 

 

2. EESMÄRK 

 

2.1. Väärtustada kaitseliitlasi, kes näitavad teenistuses ja eritingimustes ka 

väljaspool teenistust kergejalaväelasele omaseid väärtusi nagu initsiatiiv, 

pühendumine ülesande täitmisele ja teenistuse asetamine oma isiklikest 

huvidest kõrgemale 

2.2. Väärtustada KiMKR alluvuses olevate tegevväelaste, vabatahtlike 

kaitseliitlaste, reservväelaste ja naiskodukaitse liikmete osalust, panust ning 

pühendumist sõjalisse riigikaitsesse. 

 

3. MEENEMÜNDI KIRJELDUS JA SÜMBOLITE TÄHENDUS 
 
3.1. Mündi keskseks sümboliks on KiMKR embleem, millel:  

1) kolm värvi on seotud Eesti riigi- ja rahvusvärvidega; 
2) neljas värv mündi klassiga (kuld, hõbe, pronks) 

 
3.2. VÕ mündi mõõtmed ja kujundus. 

1) Mõõtmed: 
- paksus: 3,5 mm; 
- sulam: pronks; 
- kolmnurga külje pikkus: 50 mm. 

2) Münt on võrdhaarne kolmnurkne, mille iga tippu ühendavad sirglõigud 
kirjeldavad ühte kergejalaväe väärtust ja moodustavad kokkuvõttes ühise 
terviku 

3) Münt koosneb kahest küljest:  
- esiküljel – KiMKR embleem koos klassi värviga karabiinidega (kuld, 

hõbe, pronks); 
- tagaküljel -  Kiri „EESTI EEST SURMANI“ ning järjekorra number. 

4) Sümbolite tähendus: 
 

a. Embleemil on kasutatud kolme põhivärvi: sinist, musta ja valget, mis viitavad 

Eesti riigi- ja rahvusvärvidele.Lisaks tähistab must ohuolukorda ja selle 

lahendamiseks vajalikku mõistmist ja vastupidavust; sinine on usu ja hea tahte 

tunnusvärv; hõbedane (mille asendusvärvus on valge) märgib tarkust, ausust 

ja ustavust 

b. Embleemi ülaosas olev sinine kolmnurk sümboliseerib Termopüülide lahingut 

480a. eKr (Λ – on olnud Sparta sümboliks). Eesmärgiks on luua side 

Termopüülide lahingu ning Eesti Vabadussõja murdelahingute ja Viru rinde 

pealetungi  vahel, sümboliseerimaks võitlusi, kus väikesearvulised 

väeüksused sõdivad edukalt, ennastsalgavalt, tarmukalt ja visalt ülekaaluka 

vastase vastu. 



c. Sparta tüüpi muinaskiiver embleemi keskel jätkab läbiva Termopüülide teema 

kandmist ja sümboliseerib jõudu, kaitset ja haavamatust ning on kodu-

maakaitsjate üksuste visa ja eduka võitlemise üldsümboliks. 

d. Ristatud karabiinid sümboliseerivad jalaväge (antud kontekstis kergejalaväge) 

e. Karabiinide värv sümboliseerib mündi klassi (1. kuld, 2. hõbe ja 3 pronks) 

 

2. KERGEJALAVÄE MÜNDI OMISTAMINE JA VÄLJAANDMINE 

 

4.1. Kergejalaväe münti väljastatakse ainult KiMKR SA koosseisu kuuluvale 

kaitseliitlasele või naiskodukaitse liikmele, kes on täitnud väljastamise nõuded. 

4.2. Kergejalaväe münt väljastatakse KiMKR ülema käskkirja alusel koos vastava 

tunnistusega. 

4.3. Ettepaneku kergejalaväe mündi väljastamiseks teeb  SA struktuuriüksuse ülem, 

kes peab põhjendama kandidaadi vastavust antud juhendile. 

4.4. Kaitseliitlase kergejalaväe mündi  nõuete täitmise ja arvestuse eest vastutab 

vastav SA struktuuriüksuse ülem, kelle koosseisu vastav isik kuulub. 

4.5. Kergejalaväe münt antakse üle ainult nominendi allüksuse ees, rivistusel ja 

KiMKR ülema pool  

4.6. Kergejalaväe mündi väljastamise tingimused kajastuvad allolevas tabelis: 

4.7. Üldtingimused kehtivad kõigile kandidaatidele. Täiendavad tingimused kehtivad 

ainult SA ametikoha põhiselt. 

 

KERGEJALAVÄE MÜNT 

„KULD“ 

KERGEJALAVÄE MÜNT 

„HÕBE“ 

KERGEJALAVÄE MÜNT 

„PRONKS“ 

   

 KiMKR ülema otsusega 

võib seda münti omistada, 

vaatamata alljärgnevate 

tingimuste täitmisele, 

kaitseliitlasele, kes on 

näidanud ülesse 

erakordset kergejalaväe 

väärtuste järgmist  

teenistuses või väljaspool 

teenistust erakordsetes 

tingimustes 

 

VÄLJASTAMISE ÜLDNÕUDED 

1) KL SA koosseisus 

vähemalt 3 aastat; 

2) Võtnud 2 aasta jooksul 

osa keskmiselt 

vähemalt 9 (1 üritus = 

vähemalt 48 h või 

rohkem) SA VÕ 

üritusest; 

1) KL SA koosseisus 

vähemalt 2 aastat; 

2) Võtnud 2 aasta jooksul 

osa keskmiselt 

vähemalt 6 (1 üritus = 

vähemalt 48 h või 

rohkem) SA VÕ 

üritusest 

1) KL SA koosseisus 

vähemalt 2 aastat; 

2) võtnud 2 aasta jooksul 

osa keskmiselt 

vähemalt 3 (1 üritus = 

vähemalt 48 h või 

rohkem) SA VÕ 

üritusest; 



3) Laskurklassi Esilaskur 

– 3 x10 100 m 

sõjapüssist; 

4) Toonud KL koosseisu 

vähemalt 9 aktiivset 

liiget, kes kuuluvad SA 

koosseisu. 

5) KL liikmemaks on 

makstud. 

6) Individuaalvarustus ja 

relvastus on korras 

ning komplekteeritud 

7) Sooritanud, positiivsele 

tulemusele, 

tegevväelastega 

samadel alustel, 

kehalised katsed. 

3) Laskurklassi I klassi 

laskur – 3 x 10 100 m 

sõjapüssist; 

4) Toonud KL koosseisu 

vähemalt 6 aktiivset 

liiget, kes kuuluvad SA 

koosseisu. 

5) KL liikmemaks on 

makstud. 

6) Individuaalvarustus ja 

relvastus on korras 

ning komplekteeritud. 

7) Sooritanud, positiivsele 

tulemusele, 

tegevväelastega 

samadel alustel, 

kehalised katsed. 

3) Laskurklassi II klassi 

laskur – 3 x 10 100 m 

sõjapüssist; 

4) Toonud KL koosseisu 

vähemalt 3 aktiivset 

liiget, kes kuuluvad SA 

koosseisu. 

5) KL liikmemaks on 

makstud. 

6) Individuaalvarustus ja 

relvastus on korras 

ning komplekteeritud. 

7) Sooritanud, positiivsele 

tulemusele, 

tegevväelastega 

samadel alustel, 

kehalised katsed. 

8) Läbinud 

Laskeinstruktori 

kursuse 1 

8) Läbinud 

relvainstruktori- või 

instruktori kurususe 

8) Läbinud 

relvainstruktori- või 

instruktori kurususe  

TÄIENDAVAD NÕUDED REAKOOSSEISULE (LASKUR) 

2 aasta jooksul 

sooritatud 

laskeoskustest 3 

2 aasta jooksul 

sooritatud 

laskeoskustest 3 

2 aasta jooksul 

sooritatud 

laskeoskustest 3 

Omab kehtivad lõhkaja 

A kategooriat 

Omab kehtivad lõhkaja 

A kategooriat 

Omab kehtivad lõhkaja 

A kategooriat 

TÄIENDAVAD NÕUDED REAKOOSSEISULE (ERIALALASKUR TT, KP jne) 

Osalenud vähemalt 3 

erialakoolitusel 

(laskmisel) 2 aasta 

jooksul 

Osalenud vähemalt 3 

erialakoolitusel 

(laskmisel) 2 aasta 

jooksul 

Osalenud vähemalt 3 

erialakoolitusel 

(laskmisel) 2 aasta 

jooksul 

TÄIENDAVAD NÕUDED REAKOOSSEISULE (ERIALASPETSIALIST SIDE, 

MEEDIK jne) 

2 aasta jooksul 

sooritatud laskeoskus 

test 3 

2 aasta jooksul 

sooritatud laskeoskus 

test 3 

2 aasta jooksul 

sooritatud laskeoskus 

test 3 

Osalenud vähemalt 2 

erialakoolitusel 2 aasta 

jooksul 

Osalenud vähemalt 2 

erialakoolitusel 2 aasta 

jooksul 

Osalenud vähemalt 2 

erialakoolitusel 2 aasta 

jooksul 

TÄIENDAVAD NÕUDED ÜLEMATELE 

Vastab ametikoha 

koolitusnõuetele 

Vastab ametikoha 

koolitusnõuetele 

Vastab ametikoha 

koolitusnõuetele 

Viinud 2 aasta jooksul 

läbi vähemalt 3 SA 

väljaõppe üritust 

(laskmine, koolitus) 

Viinud 2 aasta jooksul 

läbi vähemalt 2 SA 

väljaõppe üritust 

(laskmine, koolitus) 

Viinud 2 aasta jooksul 

läbi vähemalt 1 SA 

väljaõppe ürituse 

(laskmine, koolitus) 

 



 

 

3. KERGEJALAVÄE MÜNDI KASUTAMISE ERITINGIMUSED 

1. Kergejalaväe münti hoitakse vormi vasakpoolses rinnataskus või riiulis/töölaual 

esinduslikul kohal karbis. 

2. Et eriliselt tunnustada nominentide pühendumist teenistusele on KiMKR, maleva või 

allüksuse ühisel seltskondlikul üritusel järgmised reeglid: 

a. Esimese mitteametliku toosti, pärast ürituse ametlik osa lõppu, teeb kõrgema 

klassi mündi omanik. 

b. Esimene jook (mündi omanike valikul) on kõikidele mündi omanikele allüksuse 

liikmete kulul. 

3. Kergejalaväe münt on personaalne, individuaalse pühendumise eest omistatud 

tunnustus ja selle edasiandmine (välja arvatud pärandamine) ja müümine teistele 

isikutele on keelatud. 

4. Madalama klassi kergejalaväemündi välja teeninud kaitseliitlasele võib nõuete 

täitmise korral omistada kõrgema klassi kergejalaväe mündi. 

 

 

 


