KINNITATUD
TTÜ Üliõpilasesinduse
19.03.2013 otsusega nr 14

TTÜ Üliõpilaskonna teenetemärkide väljaandmise statuut
1. Statuudi olemus
1.1. Käesoleva statuudiga lepitakse kokku Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi: TTÜ)
Üliõpilaskonna (edaspidi: ÜK) teenetemärkide (edaspidi: teenetemärk) olemuses ning
taotlemise, andmise, kandmise ja äravõtmise korras.
2. Teenetemägi eesmärk, mõiste
2.1. ÜK teenetemärgid on TTÜ ÜK kõrgeimad autasud, mis on loodud tunnustamaks
väljapaistvaid isikuid, kes on panustanud TTÜ ÜK hüvanguks ja kelle tegevus on olnud
suure positiivse mõjuga. Teenetemärk on Üliõpilaskonna suurim tunnustusavaldus
indiviidile.
3. Kategooriad ja tingimused
3.1. Teenetemärke antakse välja järgnevates kategooriates: Pronksmärk ehk Missioonimärk,
Hõbedane teenetemärk ja Kuldne teenetemärk.
3.2. Pronksmärk ehk Missioonimärk
3.2.1. Missioonimärk antakse isikule, kes on:
3.2.1.1. pikaajaliselt panustanud ÜK tegevusse;
3.2.1.2. näidanud üles tugevat missioonitunnet vähemalt ühes tegevuses või
valdkonnas;
3.2.1.3. olnud oma tegutsemisega eeskujuks teistele.
3.2.2. Kandidaatide hindamisel arvestatakse kõiki eelnimetatud tegureid, pidades silmas,
et tehtud teened ei pea olema revolutsioonilised.
3.3. Hõbedane teenetemärk
3.3.1. Hõbedane teenetemärk antakse isikule, kes on:
3.3.1.1. oma valdkonnas või organisatsioonis osutanud suuri teeneid ÜK-le
3.3.1.2. loonud või viinud täiesti uuele tasemele ÜK-le vajaliku jätkusuutliku
organisatsiooni, valdkonna või projekti
3.3.1.3. olnud oma tegutsemisega eeskujuks teistele
3.3.2. Kandidaatide hindamisel arvestatakse kõiki eelnimetatud tegureid, pidades silmas,
et tema tegevuse tulemused oleksid avaldanud suurt mõju oma tegutsemisalas.
3.4. Kuldne teenetemärk
3.4.1. Kuldne teenetemärk antakse isikule, kes:
3.4.1.1. omab väga suuri teeneid ÜK ees;
3.4.1.2. on pikka aega ÜK arengu nimel tegutsenud;
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3.4.1.3. on olnud teistele tugevaks eeskujuks.
3.4.2. Kandidaatide hindamisel arvestatakse kõiki eelnimetatud tegureid, pidades silmas,
et kandidaadi tegevuse tulemused mõjutaksid suurt hulka tudengeid ning oleksid
jätkusuutlikud ka pärast tema lahkumist.
3.4.3. Väga suurteks teeneteks loetakse tegevusi ja projekte, mille tulemusena on:
3.4.4. tudengitele soodsas suunas muutunud ÜK, TTÜ või riigi toimimine:
3.4.4.1. paranenud märkimisväärselt hariduse kvaliteet või üliõpilastele suunatud
sotsiaalsed garantiid;
3.4.4.2. kasu saanud suur hulk tudengeid või tudengiorganisatsioone;
3.4.4.3. ÜK tegutsemine saavutanud täiesti uue taseme.
4. Konkursi korraldus
4.1. Konkursi viib läbi ÜK juhatuse poolt valitud teenetemärkide konkursi konkursijuht
(edaspidi: konkursijuht), kes on ühtlasi ka teenetemärkide jagamise komisjoni (edaspidi:
komisjon) esimees.
4.2. Konkursi kuulutab välja konkursijuht, kes määrab konkursi läbiviimise kuupäevad ja
moodustab komisjoni.
4.3. Konkurss toimub eesti ja inglise keeles.
4.4. Konkursile kandidaatide ülesseadmiseks antakse aega minimaalselt 14 kalendripäeva.
4.5. Komisjoni koosolek toimub minimaalselt 7 kalendripäeva enne üliõpilasesinduse
(edaspidi: esinduskogu) septembrikuu koosolekut.
4.6. Konkursi kuulutus avaldatakse TTÜ üliõpilaste ja vilistlaste poolt enim kasutatavates
infokanalites.
4.7. Konkursi teatel märgitakse konkursile taotluste esitamise lõpptähtaeg ning täpsustatud
nõuded dokumentide esitamiseks.
5. Kandidaatide esitamine
5.1. Konkursile saavad kandidaate esitada kõik füüsilised isikud.
5.2. Esitatavate kandidaatide hulk ühe isiku kohta ei ole piiratud.
5.3. Teenetemärgile võib esitada ka isiku, kes ei ole TTÜ üliõpilane, töötaja või vilistlane.
Kandidatuuri hindamisel on olulised teened ÜK ees.
5.4. Isiku, kellele on antud teenetemärk, võib esitada uuesti kandidaadiks juhul, kui
kandidaadi teened on vahepealsel ajal oluliselt suurenenud. Täiendav teenetemärk on
võimalik anda välja vaid juhul, kui see on eelmisest kõrgem. Üldjuhul ei anta täiendavat
teenetemärki välja enne kolme aasta möödumist eelmisest.
5.5. Üldjuhul ei esitata kandidaatideks isikuid, kes on jätkuvalt aktiivselt tegutsevad ÜK
hüvanguks. Märk antakse välja juhul, kui komisjoni liikmed on veendunud, et antud isik
oma tulevaste tegevustega ei muudaks talle planeeritavat teenetemärki.
5.6. Teenetemärki ei anta ametis olevale ÜK juhatuse liikmele, kuna nende pädevuses on
otsustada konkursijuhi üle.
5.7. Konkursile on võimalik kandidaate esitada Internetis selleks eraldi loodud vormi kaudu
või saates täidetud avalduse aadressil teenetemark@tipikas.ee konkursi tingimustes
väljatoodud ajaks.
5.8. Kandidaadi esitamiseks tuleb avalduses (Lisa 1) täita järgnevas loetelus toodud lahtrid,
millest esimesed neli on kohustuslikud ning ülejäänud suurendavad võimalust
nominendiks saamisel:

3

5.8.1. esitaja kontaktandmed;
5.8.2. kandidaadi kontaktandmed;
5.8.3. teenetemärk, millele kandidaat esitatakse;
5.8.4. põhjendus kandidaadi esitamiseks - mis on olnud tema tegevus ja selle mõju,
võimalusel lisada tõendavad lingid;
5.8.5. millistes organisatsioonides, millal ja mis positsioonidel on kandidaat tegev olnud;
5.8.6. soovitajad, kellelt on võimalik lisainformatsiooni küsida.
5.9. Avalduse vormid kinnitatakse esinduskogu poolt.
6. Konkursi komisjon
6.1. Komisjoni ülesanne on hinnata kandidaatide vastavust käesolevas statuudis fikseeritud
kriteeriumitele ja otsustada selle põhjal teenetemärkide saajad.
6.2. Komisjoni koosseisu kinnitamiseks teeb konkursijuht ettepaneku TTÜ ÜK juhatusele.
TTÜ ÜK juhatusel on õigus paluda komisjoni koosseisu muuta, kui see on ühekülgne.
6.3. Igal aastal kinnitatakse uus komisjon.
6.4. Komisjon on viieliikmeline ja sellesse kuuluvad:
 konkursijuht;
 TTÜ ÜK juhatuse liige;
 TTÜ ÜK vilistlane;
 TTÜ üliõpilasorganisatsioonide esindaja;
 TTÜ töötaja.
6.5 Komisjoni koosseisu ei kuulutata avalikult välja enne tulemustest teavitamist.
7.

Teenetemärkide andmise üle otsustamine
7.1. Teenetemärgid antakse välja komisjoni 4/5 poolthäälte enamusega, välja arvatud
Kuldne teenetemärk, mille omistamise üle otsustab komisjoni ühehäälsel ettepanekul
esinduskogu.
7.2. Esinduskogu otsustab Kuldse teenetemärgi andmise kohalolijate 3/4 häälteenamusega.
7.3. Komisjonil on õigus, aga mitte kohustus, hilinenult ja puudulikult esitatud kandidaate
mitte menetleda.
7.4. Komisjoni liikmetel on õigus komisjoni koosolekul täiendavalt kandidaate tõstatada.
7.5. Komisjonil on õigus muuta esitatud kategooriat, kui esitatud kandidaat väärib komisjoni
hinnangul kõrgemat või madalamat teenetemärki.
7.6. Komisjonile on soovituslik vaadata eelmisel aastal menetletud, kuid teenetemärki mitte
saanud isikute kandidatuure uuesti. Samuti on soovituslik vaadata läbi viimasel kahel
aastal Aasta Parima tudengi tiitlile tõstetud nominendid.
7.7. Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekul osaleb vähemalt 4 komisjoni
liiget, sealhulgas komisjoni esimees.
7.8. Konkursijuhil on õigus vajadusel koguda täiendavat informatsiooni konkursi edukaks
läbiviimiseks.
7.9. Teenetemärke kõigis kategooriates on võimalik anda välja ka postuumselt erandkorras
TTÜ ÜK juhatuse otsusega.

8.

Autasu üleandmine ja parimate kajastamine
8.1. Teenetemärkide saajad kuulutatakse välja ja autasu antakse kätte üks kord õppeaastas
sügisel toimuval tudengkonna sünnipäeva pidulikul üritusel.
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8.2. Teenetemärgi saanud isik saab tunnustuseks rinnas kantava märgi, mis erineb vastavalt
märgi klassile materjali ja värvuse poolest. Märk on 20 mm läbimõõduga ja selle keskel
on kujutatud TTÜ ÜK maskott Juulius. Märk on kujundatud ja valmistatud
metallikunstnik Piret Smagari poolt.
8.2.1. Missioonimärgi saaja saab pronksist teenetemärgi;
8.2.2. Hõbedase teenetemärgi saaja saab hõbedase teenetemärgi;
8.2.3. Suure ehk Kuldse teenetemärgi saaja saab tunnustuseks kuldse teenetemärgi.
8.3. Teenetemärgi saajate nimed koos selgitustega avaldatakse projekti kodulehel
www.ttu.ee/teenetemark ja kajastatakse põhilistes ÜK infokanalites.
8.4. Teenetemärkide saajate nimed lisatakse TTÜ Tudengimajja viiva galerii seinale.
9.

Teenetemärkide kandmine
9.1. Teenetemärke võib kanda üksnes isik, kellele teenetemärk on antud ning kellelt seda
pole ära võetud.
9.2. Teenetemärki võib kanda igapäevaselt. Üldjuhul kantakse teenetemärki
üliõpilaskondade, ülikooli ning Eesti riigi pidulike ja seltskondlike sündmuste puhul
ning TTÜ Üliõpilaskonda esindades.
9.3. Teenetemärke kantakse vasakul pool pintsaku, smokingu, fraki, vesti, mantli või kleidi
peal.
9.4. Teenetemärke kantakse üldjuhul andmise järjekorras ehk viimasena antud teenetemärki
kantakse kõrgemal.

10. Teenetemärgi äravõtmine
10.1. Esinduskogul on õigus tühistada teenetemärgi andmise otsus. Sel juhul tehakse
teatavaks otsus isikult teenetemärgi äravõtmise kohta. Teenetemärk tuleb füüsilisel kujul
tagastada TTÜ Üliõpilasesindusse hiljemalt 30 päeva jooksul pärast isiku teavitamist.
10.2. Teenetemärk võetakse isikult juhul, kui ilmneb, et teenetemärgi taotlemisel on esitatud
tegelikkusele mittevastavaid andmeid ning seetõttu on teenetemärgi saanud isik, kellel
neid teeneid ei ole.
10.3. Teenetemärki on võimalik ära võtta, kui
10.3.1. saavad teatavaks enne teenetemärgi andmist esinenud asjaolud, millest teadmise
korral ei oleks isikule teenetemärki antud
10.3.2. isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle
teenetemärgi andmise.
11. Teenetemärkide register
11.1. Esitatud kandidaatide, antud ja ära võetud teenetemärkide ning komisjoni koosseisude
üle peetakse registrit.
11.2. Esitatud kandidatuuride dokumendid on kättesaadavad vaid komisjoni liikmetele.
Pärast komisjoni toimumist on need kättesaadavad ka ÜK juhatusele ja
revisjonikomisjonile, üliõpilasesinduse tegevjuhile ja sekretärile.
11.3. Erandiks on Kuldne teenetemärk, mille puhul kandidaatide andmeid näevad ka
Esinduskogu liikmed pärast komisjoni otsust anda nimetatud teenetemärk esitatud
kandidaadile.
12. Rakendamine ja kontroll
12.1. Teenetemärgi statuudiga reguleerimata küsimuste üle otsustab komisjon.
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12.2. Komisjoni tegevuse ja käesolevast statuudist kinnipidamise üle teostab kontrolli TTÜ
ÜK revisjonikomisjon
12.3. Statuut jõustub esinduskogu poolt vastu võtmisel. Statuut on vastu võetud, kui selle
poolt on esinduskogu koosoleku kohalolijate poolthäälteenamus. Sama tingimuse alusel
on seda tulevikus võimalik ka muuta.
12.4. Statuudi jõustumisel muutub kehtetuks Sümboolika statuudi ÜK Teenetemärgi osa
(punktid 26–28).
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LISA 1
TTÜ ÜLIÕPILASKONNA TEENETEMÄRGILE KANDIDAADI ESITAMINE
Esitaja andmed
Ees- ja perekonnanimi:
Telefon:
E-mail:
Teenetemärgi kandidaat
Ees- ja perekonnanimi:
Telefon:
E-mail:
Millisele teenetemärgile isiku tõstate? (märkida vastavasse kasti rist)
Kuldne teenetemärk
Hõbedane teenetemärk
Pronksmärk ehk Missioonimärk

Kandidaadi esitamise põhjendus:

Juhul kui kandidaat kuulub/on kuulunud tudengiorganisatsiooni, siis millisesse, mis
aastatel ja millisel positsioonil tegutses:
Organisatsiooni nimi
Tegutsemise aeg
Positsioon

Lisada soovitaja(d), kellelt saab küsida täpsustavat informatsiooni kandidaadi kohta:
Soovitaja nimi
E-mail
Telefon

