Kadetikogu rinnamärgi “Kadetitäht” statuut
I ÜLDSÄTTED
1.
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli Kadetikogu (edaspidi
Kadetikogu) rinnamärgi eesmärgiks on süvendada Kõrgema Sõjakooli kadettide ühtsustunnet
ning kohustada selle kandjat kaitsma ja hoidma kõrgel kadeti head nime ja au igas olukorras.
Rinnamärk tuletab kandjale meelde Kadetikogu traditsioone ja Kõrgemast Sõjakoolist
saadavat tarkust.
II RINNAMÄRGI KIRJELDUS

2.
Kadetikogu rinnamärgil on kujutatud hõbedane, allasuunatud teraga mõõk, mille peal on
kuldsete servadega kaheksaharuline täht. Täheharud on kaetud kollase läbipaistva emailiga.
Tähe keskel on ümmargune kuldse äärisega sinimustvalge kilp. Märk kinnitub kuldsete
kettidega kuldse naastu külge. Naastul on kiri KADETIKOGU.
Rinnamärk on kõige laiemast kohast (tähe harude tippude vahe) 35 mm lai ja mõõga tipust
kuni naastu ülemise servani on pikkus 65 mm.
III RINNAMÄRGI ANDMISE KORD
3.
Rinnamärgi andmise otsustab Kõrgema Sõjakooli ülem Kadetikogu Rinnamärgi
Nõukogu (edaspidi nõukogu) ettepanekul. Nõukogusse kuuluvad: Kõrgema Sõjakooli ülem
(esimees), 3. (kolmanda) õppeaasta kadett-veebel ja kadett-seersandid ning Kadetikogu
vilistlaste esindaja, kelleks võib olla endine kadett-veebel või kadett-seersant.
4.
Ühe õppeaasta jooksul võib anda kuni 12 Kadetikogu rinnamärki 3. (kolmanda) kursuse
12-le parimale kadetile.
5.
Kadetikogu rinnamärk antakse:
5.1. kolmanda õppeaasta kadettidele, kellel on väga hea (keskmine hinne 4) õppeedukus ja
koostöötahe ning kes on näidanud üles aktiivsust Kadetikogu elu edendamisel ning on
olemuselt ja käitumiselt teistele eeskujuks;
5.2. erandkorras Kadetikogu toetajatele või toetajaliikmetele, kes on osutanud Kadetikogule
erilisi teeneid, võib nõukogu ühehäälsel otsusel anda rinnamärgi.
6.
Rinnamärgiga koos antakse selle kandmise õigust kinnitav tunnistus. Rinnamärgid
antakse välja tunnistuse numbrite järjekorras. Tunnistuse number graveeritakse rinnamärgi
tagaküljele. Tunnistusele märgitakse:
6.1. rinnamärgi saaja ees- ja perekonnanimi;
6.2. rinnamärgi saaja sünniaeg;
6.3. rinnamärgi andmise kuupäev ja otsuse number;
6.4. rinnamärgi number.
7.

Väljaantud tunnistuse registrit peab Kadetikogu juhatus.

8.
Tunnistusele kirjutab alla Kõrgema Sõjakooli ülem. Rinnamärgi andmisel Kõrgema
Sõjakooli ülemale, kirjutab tunnistusele alla Kadetikogu juhatuse esimees.
9.
Koos rinnamärgi tunnistusega antakse saajale rinnamärgi statuudi koopia. Rinnamärgi
saamise kohta annab isik allkirja ja kinnitab sellega, et kohustub täitma statuudi sätteid ning
rinnamärgi kandmise õiguse kaotamisel tagastama rinnamärgi ja selle kandmist õigustava
tunnistuse Kadetikogule.
10. Rinnamärkide andmine toimub reeglina 1 (üks) kord aastas 1. septembril Kõrgema
Sõjakooli avarivistusel Kõrgema Sõjakooli ülema poolt määratud korras.
11. Erakorralistel juhtudel toimub rinnamärgi andmine nõukogu poolt määratud ajal ja
korras.
IV RINNAMÄRGI KANDMISE KORD

12. Rinnamärki kantakse tavavormi vasakpoolse rinnatasku kohal. Mitme rinnatasku kohal
kantava rinnamärgi omamisel, kannab kadett Kadetikogu rinnamärki. Välivormil rinnamärki
ei kanta.
13. Erariietel kantakse rinnamärki kuue vasakul küljel.
V RINNAMÄRGI KANDMISE ÕIGUSE KAOTAMINE
14. Rinnamärgi kandmise õiguse võivad Kõrgema Sõjakooli ülema otsusel ja käsu alusel
kaotada:
14.1.
isikud, kes mõistetakse süüdi tahtlikult toimepandud kuriteo eest, pärast
süüdimõistva kohtuotsuse jõustumist;
14.2.
isikud, kes on pannud toime distsiplinaarsüüteo, mille eest on ette nähtud
karistusena rinnamärgi kandmise keelamine või rinnamärgi kandmise õiguse äravõtmine;
14.3.
isikud, kes oma tegevusega on läinud vastuollu kaitseväe eetikaga või kahjustanud
Kadetikogu mainet ja kelle suhtes on nõukogu teinud kutsemärgi kandmist keelava otsuse.

VI RINNAMÄRGI HANKIMISE JA VÄLJAANDMISE KORD
15. Rinnamärgid valmistatakse ja väljastatakse kandmise õigust omavatele isikutele
Kadetikogu vahenditest.
VII LÕPPSÄTTED

16. Kadetikogu laialisaatmisel antakse rinnamärkidesse puutuv dokumentatsioon üle
kaitseväe arhiivi.
Rinnamärgi varem saanud isikutelt selle kandmise õigust ära ei võeta.

Ken Kärg
kadett-veebel
Kadetikogu juhatuse esimees

