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Kõrgema Kunstikooli Pallas tekli statuut
Kehtestatakse Kõrgema Kunstikooli Pallas põhimääruse paragrahvi 14 punkti 4 alusel.
1 Üldsätted
1.1 Käesolev statuut sätestab Kõrgema Kunstikooli Pallas (edaspidi Pallas) tekli andmise ja
kandmisega seonduva.
1.2 Pallase tekkel on tumepunase põhjaga, musta küljeosa ja tumepunase randiga madal
nahknokkmüts. Musta küljeosa allservas on neli kuldset nööri, millest 3 ülemist on õmmeldud
ilma vahedeta ning neid eraldab alumisest kitsas must vahe. Tekli paremal küljel kuldsete
nööride peal on tikitud Pallase logo.
2. Tekli kandmise eesmärk
2.1 Kinnitada teklikandja austust Pallase vastu.
2.2 Tekitada Pallase liikmeskonnas ühtekuuluvustunnet ja rõhutada Pallase identiteeti.
2.3 Tõsta Pallase nähtavust ühiskonnas.
3. Tekli kandmise õigus
3.1 Tekli kandmise õigus on igal Pallase üliõpilastel, vilistlastel ning rektoril, prorektoritel ja
akadeemilistel töötajatel. Pärast Pallase lõpetamist jääb tekkel lõpetanule, pärast töösuhte
lõppemist jääb tekkel töötajale.
3.2 Üliõpilasel tekib õigus teklit kanda alates I õppeaasta II semestri algusest.
3.3 Tekkel kingitakse rektorile ja see antakse üle inauguratsioonitseremoonial.
3.4 Tekkel kingitakse Pallase kuldse aumärgi saajatele.
3.5 Teklit võib kinkida teistele Pallase ees märkimisväärseid teeneid omavatele isikutele
Pallase nõukogu otsusel.
3.6 Üliõpilase eksmatrikuleerimisel edasijõudmatuse või akadeemilise eetika rikkumise või
vääritu käitumise tõttu kaotab omanik õiguse tekli kandmiseks.
4. Tekli kandmise hea tava
4.1 Teklit võib kanda igapäevaselt. Tekli kandmise juurde kuulub korrektne välimus ja
viisakas käitumine, mis on kooskõlas hea akadeemilise tavaga.
4.2 Tekli omanik vastutab selle puhtuse ja korrektse välimuse eest. Tekli kandmisel peab
nokk olema alati otse.
4.3 Teklit ei tohi kandmiseks anda selleks õigust mitteomavale isikule.
4.4 Pallasele mittetähenduslike sümbolite kandmine teklil on keelatud.
4.5 Tervitamine tekli kandmisel toimub selle kergitamisega.
4.6 Liputseremoonial (lippude sissekandmisel, heiskamisel jmt), hümni laulmisel, leinatalitusel
ja kirikus võtavad meessoost isikud tekli peast. Neil juhtudel hoitakse teklit vasaku käe
randmel, nokk eespool.
5. Tekli väljastamise kord
5.1 Tekli saab eeltellimuse alusel soetada arendusosakonnast.
5.2 Teklit väljastatakse punktide 3.1, 3.3 ja 3.4 nimetatud isikutele üldjuhul vaid üks eksemplar.
Erandjuhtudel, näiteks tekli hävimisel õnnetusjuhtumi läbi, otsustab uue tekli väljastamise
prorektor põhjendatud taotluse alusel.
5.3 Tekli hinna määrab rektor oma korraldusega.

