Eesti Õpilasesinduste Liidu autasude statuut
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1.

ÜLDSÄTTED
1.1.

Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) autasude statuut sätestab Eesti
õpilasesinduste ja EÕEL-i ees teeneid omavate isikute tunnustamise
tingimused, ulatuse ja korra.

1.2.

Autasude väljaandmise eesmärgiks on tunnustada ja motiveerida isikuid, kellel
on teeneid Eesti õpilaste, õpilasesinduste ja EÕEL-i ees.
EÕELi autasud on EÕEL-i teenetemärk, EÕEL-i aukiri, EÕEL-i Q-tegija
aunimetus.
EÕEL-i kõrgeim autasu on EÕEL-i teenetemärk.

1.3.
1.4.

2.

EÕEL-i TEENETEMÄRK
2.1.

EÕEL-i teenetemärk on EÕEL-i kõrgeim autasu, mis antakse Eesti
õpilasesinduste hüvanguks tulemusliku ja aktiivse tööga silma paistnud
isikule, kellel on õpilasesinduste ja/või EÕEL-i ees väljapaistvaid teeneid.

2.2.

EÕEL-i teenetemärkide väljaandmise otsustab EÕEL-i teenetemärkide
komisjon, mille kutsub kokku EÕEL-i juhatus.
2.2.1.
2.2.2.

Komisjoni koosseisu kuuluvad juhatuse ja tegevmeeskonna liikmed.

Komisjon kutsutakse kokku kaks korda aastas, kuu aega enne
üldkoosoleku toimumist.
2.2.3.
Otsuse autasustamise kohta EÕEL-i teenetemärgiga teeb EÕEL-i
teenetemärkide komisjon koosolekul osalenute lihthäälteenamusega.
2.2.4.
Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole
komisjoni töös osalema kutsutud inimestest.
2.3.
Autasu antakse üle pidulikult, tavaliselt üldkoosolekul.
2.4.
Ettepaneku isiku autasustamiseks teenetemärgiga on õigus teha EÕEL-i
juhatusel, valdkonnajuhtidel, töötajatel, vilistlastel ja EÕEL-i liikmetel.

2.5.

Teenetemärgi kandidatuurist tagasi lükatud isikud lisatakse automaatselt
aukirja kandidatuuri.
2.6.
EÕEL-i teenetemärki kantakse korrektse riietusega.
2.6.1.
Teenetemärgi kandmise õigus on üksnes neil isikutel, keda on
teenetemärgiga autasustatud.
2.6.2.
Teenetemärki kantakse vasakul pool rinna kõrgusel

3.

EÕEL-i AUKIRI
3.1.

EÕEL-i aukiri on EÕEL-i autasu, mis antakse Eesti õpilasesinduste ja/või
EÕEL-i hüvanguks eeskujuliku tööga silma paistnud õpilasele või
õpilasesinduste ja/või EÕEL-i ees arvestatavaid teeneid omavale isikule või
asutusele/organisatsioonile.

3.2.
3.3.

EÕEL-i aukirja väljaandmise otsustab EÕEL-i juhatus.
Ettepanekut asutuse/organisatsiooni autasustamiseks EÕEL-i aukirjaga on
õigus teha EÕEL-i juhatusel, tegevmeeskonnal, vilistlastel, töötajatel ja
EÕEL-i liikmetel.
Autasu antakse üle pidulikult, tavaliselt üldkoosolekul.

3.4.

4.

EÕEL-i Q-TEGIJA AUNIMETUS
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

5.

EÕEL-i Q-tegija aunimetus on EÕEL-i autasu, mis antakse EÕEL-i tegevusse
panustamisel kõige rohkem silma paistnud isikule.
EÕELi Q-tegija aunimetuse omistamise otsustab EÕEL-i juhatus.
Ettepanekut isiku autasustamiseks EÕELi Q-tegija aunimetusega on õigus teha
EÕEL-i juhatusel, tegevmeeskonnal, vilistlastel, töötajatel ja EÕEL-i
liikmetel.
EÕEL-i Q-tegija aunimetuse saajaid tunnustatakse EÕEL-i üldkoosolekul.

EÕEL-i JUHATUSE JA TEGEVBÜROO TUNNUSMÄRK
5.1.

EÕEL-i juhatuse ja tegevbüroo tunnusmärk antakse kõigile juhatuse ja
tegevbüroo liikmetele alates 2018. aastast.
5.2.
EÕEL-i juhatuse ja tegevbüroo tunnusmärk antakse üle kevadisel
üldkoosolekul, pärast juhatuse valimiste tulemuste teatavaks tegemist.
5.3.
EÕEL-i juhatuse ja tegevbüroo tunnusmärki kantakse korrektse riietusega.
5.3.1.
Tunnusmärki kantakse vasakul pool rinna kõrgusel

