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Kaitseliidu valvuri käesideme ja
embleemi kirjeldus ning kandmise kord

Vastu võetud 08.07.2013 nr 39

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse§ 71 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaitseliidu valvuri käiseembleemi kirjeldus

 (1) Kaitseliidu valvuri käiseembleem on oranži värvi ja hõbedase äärega. Käiseembleemi ülaosa keskel on
Kaitseliidu embleem ja all musta värvi kirjed „VALVEÜKSUS”, „GUARD UNIT”, „KAITSELIIT” (lisa 1).

 (2) Kaitseliidu valvuri käiseembleemi:
 1) läbimõõt on 10 cm;
 2) laius on 5 cm ja kõrgus 4,5 cm;
 3) kirje laius on 0,6 cm ja kõrgus 0,6 cm;
 4) kirjed paiknevad käiseembleemi all järjestikku 0,7 cm vahedega.

§ 2. Valvuri käesideme kirjeldus

 (1) Kaitseliidu valvuri käeside on oranži värvi ja hõbedase äärega. Käesideme keskme ülaosas on ilma kirjeteta
Kaitseliidu käiseembleem ja all musta värvi kirjed „VALVEÜKSUS”, „GUARD UNIT”, „KAITSELIIT” ning
äärtel keskel hõbedane äär (lisa 2).

 (2) Käesideme:
 1) pikkus on 26 cm;
 2) kõrgus on servades 5 cm;
 3) servades on sümmeetriliselt keskel 2,2 cm laiune helkurriba;
 4) kõrgus on keskel 10 cm;
 5) ülemise osa laius keskelt on 10,5 cm;
 6) käiseembleemi laius on 5 cm ja kõrgus 4,5 cm;
 7) kirje laius on 0,6 cm ja kõrgus 0,6 cm;
 8) kirjed paiknevad käiseembleemi all järjestikku 0,7 cm ja 1,3 cm vahega.

§ 3. Käesideme ja käiseembleemi kandmine

 (1) Käiseembleemi või käesidet kantakse vasakul varrukal kinnitatuna takjaalusele või kummipaelaga ümber
käe.

 (2) Kaitseliidu valvuri käiseembleem ja käeside peavad kandmise ajal olema nähtavad.

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

 Kaitseministri 21. aprilli 2010. a määrus nr 6 „Kaitseliidu valvuri käesideme kirjeldus ja kandmise kord”
tunnistatakse kehtetuks.
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Siseminister kaitseministri ülesannetes
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Lisa 1 Valvuri käiseembleem

Lisa 2 Valvuri käeside
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