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ÜLDSÄTTED
1. Eesti Üliõpilaskondade Liidu (edaspidi EÜL) tunnustamise statuut

sätestab Eesti üliõpilaskondade ees teeneid omavate üksikisikute,
gruppide ning organisatsioonide avaliku tunnustamise tingimused ja
korra.

2. Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada isikute panust ja tööd
üliõpilasliikumise ning kõrghariduse hüvanguks ja innustada neid
jätkama sarnast tegevust.

3. EÜL tunnustamine väljendub teenetemärkide, aukirjade jt aumeenete
omistamises.

4. Aukirja või –meenega tunnustamise kategooriateks on:
4.1. aasta tudengisõber: isik või organisatsioon, kes on tudengeid

toetanud või nende jaoks oluliste seisukohtade eest
märkimisväärselt seisnud;

4.2. aasta esindaja: üliõpilasaktivist, kes on panustanud
märkimisväärselt EÜLi ja/või üliõpilaskondade kui
esindusorganisatsioonide toimimisse ja arengusse.

5. Aukirja või -meenega tunnustamisega kategooriates võib ühes
kategoorias anda välja mitu aukirja.

6. Tunnustamise komisjon võib otsustada tunnustusi jagada ka
ühekordsetes erikategooriates.

TEENETEMÄRGID
7. Teenetemärgid on kuld-, hõbe- ja teenetemärk.
8. Kuldmärk on EÜL kõrgeim autasu. Teenetemärk antakse

väljapaistvale isikule, kellel on erakordselt suuri teeneid Eesti
üliõpilaskondade ees, või isikule, kellel on pikaajaline panus Eesti
üliõpilasliikumisse.



9. Hõbemärk on EÜL autasu, mis antakse Eesti üliõpilaskondade
hüvanguks tulemusliku ja aktiivse tööga silma paistnud üliõpilasele
või üliõpilaskondade ees suuri teeneid omavale isikule.

10. Teenetemärk antakse Eesti üliõpilaskondade või Eesti
Üliõpilaskondade Liidu hüvanguks eeskujuliku tööga silma paistnud
isikule.

11. Teenetemärke ei saa omistada ametisolevale juhatuse liikmele ega
töötajale ning kuld- ja hõbemärgi kategoorias ka üldkoosoleku või
volikogu liikmele.

12. Eespool nimetatud teenetemärke kantakse piduliku riietusega
vasakul pool rinnas.

TUNNUSTAMISEKS ESITAMINE
13. Tunnustamise ettepanekute esitamise ja selle tähtaja kuulutab välja

EÜL juhatus mõistliku aja jooksul enne tunnustuste jagamist.
14. Tunnustusi jagatakse EÜL aastapäeva raames.
15. Õigus tunnustamiseks ettepanekuid esitada on igal inimesel ja

organisatsioonil.
16. Kandidaadi esitamise avaldusel tuleb märkida:

16.1. kandidaadi nimi ja kontakt;
16.2. tunnustamise kategooria või teenetemärgi järk;
16.3. tunnustamise väärilisuse põhjendus;
16.4. esitaja nimi ja kontakt.

TUNNUSTAMISE KOMISJON
17. Otsuse käesoleva statuudi alusel autasustamise kohta teeb

viieliikmeline tunnustamise komisjon.
18. Komisjoni koosseisu kuuluvad:

18.1. vilistlaskogu juhatuse poolt määratud esindaja;
18.2. juhatuse liige;
18.3. nõukogu esindaja;
18.4. volikogu esindaja;



18.5. partnerorganisatsiooni esindaja, kelle pakub volikogule
kinnitamiseks väljas juhatus.

19. Komisjoni koosolek kutsutakse kokku EÜL juhatuse otsuse alusel,
milles on märgitud punktis 18 nimetatud poolte esindajate nimed ja
kontaktandmed. Poolte esitajad edastavad vastavad andmed EÜL-i
juhatusele.

20. Komisjoni tööd juhib esimees, kes valitakse komisjoni liikmete poolt
komisjoni liikmete hulgast.

21. Tunnustamise otsustab komisjon avaliku hääletamise teel.
21.1. Komisjon on otsustusvõimeline, kui otsustamises osalevad

vähemalt pooled liikmed.
22. Kui komisjoni liige osutub tunnustuse kandidaadiks, siis ei osale ta

hääletusel ning kvoorumit vähendatakse tema võrra.

RAKENDAMINE JA KONTROLL
23. Statuudis reguleerimata küsimused otsustab tunnustamise

komisjon.
24. Komisjoni tegevuse ja käesolevast statuudist kinnipidamise üle

teostab kontrolli EÜL-i järelevalvekomisjon.
25. Statuut jõustub vastuvõtmisel volikogu poolt ning ühtlasi muutub

kehtetuks 29.09.2019 volikogu poolt vastu võetud “Eesti
Üliõpilaskondade Liidu tunnustamise statuut”.


