
Väärikas on tänada, esile tõsta ja autasustada inimesi, kelle pikaajaline ning pühendunud tegutsemine,
silmapaistnud teod ja sooritused on mõjutanud oluliselt teisi inimesi, organisatsioone ning ametkondi, kogu
Eestit. Ja eks üldreeglina tunnustamine ka nii toimib – struktureeritult ja reguleeritult. Mis tähendab, et omad
autasud on organisatsioonides, omavalitsustes ja ametkondades ning riigis tervikuna, et autasustamiseks on
kindel kord ja see on sätestatud õigusaktidega või regulatsioonidega.

Eesti Vabariigi nimel antavate riiklike autasude - teenetemärkide klassid ja kirjeldused, teenetemärkidele
esitamise korra, teenetemärkide andmise, kandmise ja äravõtmise sätestab Teenetemärkide seadus.

Riiklikud teenetemärgid:

VABADUSRISTI AUMÄRK
Vabadusristi aumärk on asutatud 1919. aastal Vabadussõja-aegsete teenete tunnustamiseks.
Vabadusristi aumärk on sõjaline teenetemärk Eesti iseseisvuse kaitsmiseks peetava sõja puhul.
Vabadusristi andmine lõpetati 1925. aasta 19. juuni seadusega. Vabadusristi võib uuesti anda Eesti iseseisvuse
kaitsmiseks peetava sõja puhul alates sõjaseisukorra väljakuulutamisest kuni Vabadusristi andmise
lõpetamiseks vastu võetava seaduse jõustumiseni

RIIGIVAPI TEENETEMÄRK
Riigivapi teenetemärk on asutatud 1936. aastal Eesti iseseisvuse väljakuulutamise päeva – 1918. aasta 24.
veebruari mälestamiseks. Riigivapi teenetemärk antakse ainult Eesti kodanikule kõrgeima teenetemärgina
riigile osutatud teenete tunnustamiseks.
Vabariigi President on Riigivapi ketiklassi teenetemärgi kavaler. Teenetemärgi kett antakse edasi koos Vabariigi
Presidendi ametiga

MAARJAMAA RISTI TEENETEMÄRK
Maarjamaa Risti teenetemärk on asutatud 1995. aastal Eesti riigi iseseisvuse auks. Maarjamaa Risti
teenetemärk antakse välismaalastele kõrgeima teenetemärgina Eesti riigile osutatud teenete tunnustamiseks

VALGETÄHE TEENETEMÄRK
Valgetähe teenetemärk on asutatud 1936. aastal Eesti rahva vabadusvõitluse mälestamiseks. Valgetähe
teenetemärk antakse riigiteenistuses või kohaliku omavalitsuse teenistuses olevatele isikutele, samuti
majanduse, hariduse, teaduse, kultuuri või spordi alal osutatud või muude üldkasulike teenete ning saavutuste
tunnustamiseks.

KOTKARISTI TEENETEMÄRK
Kotkaristi teenetemärk on asutatud 1928. aastal Kaitseliidu poolt Eesti iseseisvuse 10. aastapäevaks. Kotkaristi
teenetemärk antakse sõjaliste ja riigikaitseliste teenete tunnustamiseks.

EESTI PUNASE RISTI TEENETEMÄRK
Eesti Punase Risti teenetemärk on asutatud 1920. aastal Eesti Punase Risti Seltsi poolt. Eesti Punase Risti
teenetemärk antakse Eesti rahva huvides tervishoiu ja sotsiaalalal osutatud teenete tunnustamiseks ning elu
päästmise eest.

Aastatel 1995–2016 on Vabariigi President andnud kokku 6808 teenetemärki. Autasustatute väärikas
nimekirjas on arvukalt spordi ja spordiliikumisega seotud inimesi. Paljud on sportlase või treenerina pälvinud
autasu silmapaistvate spordisaavutuste eest, paljud spordikorraldaja, õpetaja, treeneri, sporditaristu arendaja
või ajakirjanikuna pikaajalise lugupidamistvääriva töö eest. Suur on ka nende inimeste arv, kes tuntud oma
tegudega spordis ja spordiliikumises, kuid on autasustatud eelkõige teenete eest riigi- ja kohaliku elu
juhtimises, riigikaitses, äri- ja majanduse arendamises, pedagoogilises ja loomingulises tegevuses, oma
erialases tegevuses või teiste inimeste turvalisuse tagamisel.
Soovides tuua esile spordivaldkonnaga seotud autasustatuid otsustasime selleks kasutada Eesti spordibiograa-
filist leksikoni (ESBL), pidevalt täienevat kogumikku spordis silmapaistnud ja spordiliikumist mõjutavatest
isikutest.

Järgnevalt esitatav riiklike teenetemärkidega autasustatud ja spordiga seotud inimeste nimekiri tuleneb
üldreeglina nende kajastamisest ESBL-s. Nimele, autasule ja autasustamise ajale on lisatud ka link ESBL-i.

289 spordiinimesele on antud kokku 322 riiklikku teenetemärki. Vaata autasustatuid alamkataloogist
„Spordiinimeste riiklikud teenetemärgid“
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