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Eesti Lennuakadeemia tekli statuut  

Eesti Lennuakadeemia (edaspidi akadeemia) tekkel on tumesinist värvi madal  
nahkmaterjalist nokaga müts. Tekli esiküljele on tikitud hõbedane Eesti  
Lennuakadeemia embleem (stiliseeritud lennuk). Tekli silinderjal osal noka kohal on  
hõbedane pael ja selle otstes hõbedased trukid. Tekli paremal küljel alaservas paikneb  
hõbedane tikitud kiri „Eesti Lennuakadeemia“.   

1. Tekli kandmise õigus  

1.1 Akadeemia tekli kandmise õigus on akadeemia töötajal, käsunduslepingu alusel 

õppetööd läbiviival isikul, õppuril, vilistlasel ning auliikmel.   

(Jõustunud 31.08.2022) 

1.2 Erandkorras väljastatakse tekkel ja antakse selle kandmise õigus ka eelpool  mitte 

mainitud akadeemia ees märkimisväärseid teeneid omavatele isikutele  akadeemia 

nõukogu otsusel.   

 

2. Tekli kandmise kord  

2.1 Teklit võib kanda igapäevaselt. Teklit on soovitatav kanda akadeemia ja  

üliõpilaskonna tähtpäevadel, akadeemilistel koosviibimistel ja teiste  

üliõpilaskondadega kohtumistel lennuakadeemia eristus- ning ühtsust  väljendava 

sümbolina. Teklit ei kanta akadeemilise tavaga mitte kokku  sobivates kohtades. 

2.2 Tekli kandmine on lubatud üksnes korrektse riietusega. Tekli kandmisel peab  

kandja käitumine vastama heale akadeemilisele tavale ja viisakusreeglitele. 

Tervitamisel tuleb meesterahval tekli kergitamisega paljastada pea.  

2.3 Tekli omanik vastutab selle korrektse välimuse ning puhtuse eest. Tekkel  peab 

säilima algses vormis ja kujus.  

2.4 Teklile on keelatud kinnitada muid märke või embleeme peale ametlikult  

kehtestatud akadeemia sümboolika.   

2.5 Pea paljastatakse akadeemia, riigilipu ja/või üliõpilaskonna lipu  sissekandmisel, 

riigihümni esitamisel, leinatseremooniatel ja kirikus.  Nimetatud juhtudel tuleb 

teklit hoida käes. Muudel juhtudel jäetakse  siseruumides tekkel pähe.  

2.6 Pea paljastatakse välitingimustes riigilipu heiskamisel ja langetamisel,  riigihümni 

esitamisel, leinatseremooniatel, kirikus ja kirikuaedades või muudel  juhtudel, kui 

selleks on antud juhiseid.  

2.7 Teklit ei tohi anda kandmiseks selleks õigust mitteomavale isikule.  

 



 

3. Tekli väljastamine  

3.1 Eesti Lennuakadeemia tekli väljastamise õigus on akadeemia üliõpilasesindusel. 

3.2 Teklit väljastatakse punktis 1.1 nimetatud isikutele üldjuhul vaid üks  eksemplar. 

Erandjuhtudel, näiteks tekli hävimisel õnnetusjuhtumi läbi,  otsustab uue tekli 

väljastamise üliõpilasesindus põhjendatud taotluse alusel. 

3.3 Tekkel kingitakse akadeemia rektorile ja prorektoritele ning see antakse üle 

vastavalt rektori  inauguratsioonitseremoonial või akadeemia pidulikul 

koosviibimisel. 
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3.4 (Kehtetu)  
(Jõustunud 31.08.2022) 

3.5 (Kehtetu) 

(Jõustunud 31.08.2022) 

3.6 Pärast akadeemia lõpetamist jääb tekkel lõpetanule ja pärast akadeemiaga  töösuhte 

lõppemist jääb tekkel akadeemia töötajale.  

 

4. Tekli statuudi kinnitamine ja muutmine  

4.1 Tekli statuudi kinnitab Eesti Lennuakadeemia nõukogu. 


