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 EEsmärk
Teab, milline on Noorte Kotkaste liikmemärk, üld- ja 
malevalipp ning nende kasutamise kord.

 LäbiviiminE/kontroLL
Juhendaja tutvustab põhilisi sümboleid. 

Liikmemärk on kotkamärk, mis kujutab kaitseasendis 
püstiseisvat kotkast. Kotkas hoiab ühe jalaga skautluse 
sümbolit – liiliaõit –, mille keskel on riigivapi kujutis, ja teise 
jalaga linti, millel on tekst „Alati valmis!“. Märki kantakse 
vormimütsil.

Noorte kotkaste üldlipp ja malevalipp. Lipp tuuakse 
välja pidulikul sündmusel, sellel on alati toimkond ning 
määratud on vastutaja, kes vastutab pidulikult ürituselt 
lipu tagasiviimise eest. Noorte Kokaste maleva lipul on 
analoogne kujundus, millele on lisatud KOV vapp.

Noorkotkas tunneb Noorte Kotkaste lipu teiste hulgast 
ära ja teab vähemalt kahte pidulikku üritust, kuhu lipp 
välja tuuakse (nt võidupüha paraad, Kaitseliidu Valgeristi 

annetamise tseremoonia, Eesti Vabariigi, Kaitseliidu, 
kaitseväe või Noorte Kotkaste organisatsiooni aastapäev, 
rühma tähtpäevad).

Katsenõue loetakse täidetuks, kui noorkotkas 
teab ja oskab kirjeldada liikmemärki, üld- ja 
malevalippu.

 soovitusEd
 ► Vt joonist (lisa 8.1).

 ► Vt lisaks eelmise järgu materjale kotkamärgi 
tutvustamiseks.

 ► Vt Eesti Lipu seadust Riigi Teataja veebilehelt.

 ► Võib määrata lipule toimkonna kindlaksmääratud 
tähtajaks.

 ► Vt Noorte Kotkaste sümbolid, eraldus- ja teenetemärgid 
ning ergutuste ja tunnustuste kohaldamise põhimõtted.

Noorte Kotkaste üldlipu kangas on kuldkollane. Lipu mõlemal küljel on Noorte Kotkaste 
teeneterist – sinine käpprist, mille peal Noorte Kotkaste embleem. Kotkas on hõbehall, 
liilia valge, kontuurid mustad. Lipukanga suurus on 105 x 105 cm. Risti kõrgus ja laius on 
99 cm. Noorte Kotkaste embleemi kõrgus on 60 cm. Lipu mõlemad küljed on heraldiliselt 
ühesugused. Lipukangast ääristavad narmad ja ehisnöörid on kuldkollased.

Noorte Kotkaste lipu varras on tumedakspeitsitud puidust, varda pikkus on 250 cm. Noorte 
Kotkaste üldlipu vardaehiseks on kuldne odaots, millesse on lõigatud riigivapi lõvid.

Noorte Kotkaste kui Kaitseliidu eriorganisatsiooni lipuvärvid on Kaitseliidu tunnusvärvid, 
mis omakorda tulenevad Eesti vapivärvidest. Kuldkollane tähistab eluandvat päikest, 
sümboliseerib tõde, õnne ja edukust. Sinine on taeva ja mere, hea tahte ning vennaliku 
sõpruse märk.

Lisa 8.1

Noorte Kotkaste liikmemärk ja üldlipp

Põhjakotkas - jõu ja 
vabaduse sümbol.

Ülespööratud otstega lint üt-
leb, et noorkotkas täidab oma 
kohustusi rõõmsa meelega ja 

naerul huulil.

Lindi pealkiri - ALATI VALMIS - 
tuletab märgi kandjale meelde 

tema kohustust olla alati valmis!

Kotka hõlmas asetseb rahvusvaheline skautlike organi-
satsioonide sümbol - Liiliaõis.

Liilia õie kolm haru märgivad tõotuse kolme punkti:
1. Isamaa-armastust
2. Ligimese aitamist
3. Seaduste täitmist

Eesti Vabariigi vapp tunnistab, et oleme kodumaa 
tütred ja pojad ning Eesti Vabariigi kodanikud.

IV järk, 11–12aastastele noorkotkastele.


