Kinnitatud EMTA Üliõpilasesinduse koosolekul 2.03.2016
EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA ÜLIÕPILASESINDUSE
VALIMISEESKIRI

1.

ÜLDSÄTTED

1.1.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (edaspidi EMTA) üliõpilasesinduse (edaspidi esinduse)
valimiseeskiri reguleerib esinduse valimiste läbiviimist, esindusse valitavate liikmete arvu,
kandidaatide esitamise korda, valimistulemuste kindlakstegemist ja valimistulemuste
rakendamist.

1.2.

Esinduse valimistel on valimisõigus kõikidel EMTA üliõpilasregistris olevatel EMTA
üliõpilastel (edaspidi üliõpilane).

1.3.

Esinduse liikmed valitakse demokraatlikel valimistel salajasel hääletamisel.

1.4.

Esinduse korralised valimised kuulutab välja esindus ja viib läbi esinduse poolt kinnitatud
valimiskomisjon (edaspidi valimiskomisjon).

1.5.

2.

Valimistulemused kinnitab esindus häälteenamusega.

VALIMISKOMISJON

2.1.

Valimiskomisjon moodustatakse esinduse poolt vähemalt 7 päeva enne valimiste algust.
Valimiskomisjon on kolmeliikmeline. Esinduse otsusega võib täiendavalt valimiskomisjoni
liikmeks nimetada ka isikuid, kes ei ole EMTA üliõpilased. Valimiskomisjoni liikmed
valivad endi seast valimiskomisjoni esimehe.

2.2.

Valimiskomisjoni liikmete nimekiri on kättesaadaval üliõpilasesinduse ruumis.

2.3.

Valimiskomisjoni ülesanded on:

2.3.1.

valijate nimekirja koostamine ja kontrollimine;

2.3.2.

valimiste korra väljapanemine esinduse stendile ning ametlikule koduleheküljele;

2.3.3.

kandidaatide

avalduste

vastuvõtmine

ja

kehtivuse

tunnistamine

vastavalt

valimiseeskirja nõuetele;
2.3.4.

hääletamise korraldamine, häälte salajases hoidmine ja korra tagamine hääletuskohal;

2.3.5.
2.4.

valimiskäigu protokollimine, hääletustulemuste kindlaks tegemine ja avalikustamine;
Valimiskomisjon on oma tegevuses erapooletu, lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest,
EMTA põhikirjast, üliõpilaskonna põhikirjast, käesolevast eeskirjast ja demokraatlikest
põhimõtetest.

2.5.

EMTA abistab valimiskomisjoni tema töös ning annab selleks vajalikke andmeid.
Valimiskomisjoni sellekohase pöördumise korral peavad nad vastama hiljemalt kolme
tööpäeva jooksul, arvates pöördumise saatmisest. Valimiskomisjon on kohustatud
esindusele aru andma.

3.

KANDIDAADID

3.1.

Kandideerimise õigus on üliõpilasesinduse liikmetel (demokraatlikult valitud) ja
toetajaliikmetel (avalduse alusel vastu võetud), kes on nõuetekohaselt üles seatud ja
punktis 3.3 märgitud andmed tähtaegselt valimiskomisjonile teatanud.

3.2.

Kandidaadi avaldus koos motivatsioonikirjaga tuleb saata esinduse elektronposti aadressile
yesindus@ema.edu.ee hiljemalt kolm päeva enne valimiste algust. Motivatsioonikiri
sisaldab kandidaadi tutvustust ja tema valimisplatvormi.

3.3.
3.3.1.

Valimiskomisjonile tuleb esitada avaldus:
kus on kirjas kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, eriala, kursus ja kirjalik
nõusolek kandideerimiseks;

3.3.2.

kus on kirjas kandidaadi kandidaadi kontaktandmed: elukoht ja postiaadress,
telefoninumber, elektronposti aadress;

3.3.3.
3.4.

koos motivatsioonikirjaga.
Kui kandidaadi esitatud andmed ei vasta valimiseeskirja nõuetele, on valimiskomisjon
kohustatud sellest 1 tööpäeva jooksul teavitama kandideerijat, andes võimaluse teha
vastavaid parandusi, mis tuleb valimiskomisjonile esitada vähemalt 2 päeva enne valimiste
algust.

3.5.

Kõik kehtivaks tunnistatud kandidaadid nummerdatakse nende esitamise järjekorras ja
avaldatakse esinduse stendidel ja esinduse ametlikul internetileheküljel hiljemalt 1 päeva

enne valimiste algust.
3.6.

Teiseks

ametiajaks

jääda

soovivad

esinduse

liikmed

esitavad

oma

avalduse

valimiskomisjonile hiljemalt 3 päeva enne valimiste algust. Sellisel juhul lisatakse nende
kandidatuur üldisesse valimiskandidaatide nimekirja uute kandideerijatega samadel
tingimustel.
3.7.

Üliõpilasesindusse

ei

ole

õigus

kandideerida

üliõpilasel,

kes

on

varasemalt

üliõpilasesinduse koosoleku otsusega üliõpilasesindusest välja hääletatud.

4.
4.1.

VALIMISTE KÄIK JA KORD
Valimiskomisjon saadab avalduste laekumise järjekorras motivatsioonikirja edasi ülikooli
IT-spetsialistile, kes riputab kandidaadid üles EMTA õppeinfosüsteemi (edaspidi ÕIS).

4.2.

Valija saab logides sisse ÕISi valida välja kuni viis kandidaati ning kinnitab oma valiku
elektrooniliselt.

4.3.

Kinnitatud valikud on kättesaadavad ülikooli IT-spetsialistil, kes saadab valimistulemused
valimiskomisjonile

4.4.

ÕIS-is on valijal võimalik tutvuda kõigi kandidaatide motivatsioonikirjadega.

4.5.

Valimiste ajal on aktiivne kandidaate tutvustav agitatsioon keelatud.

4.6.

Valimiskomisjon esitab valimistulemused kinnitamiseks esindusele.

4.7.

Valimisprotokolli kinnitavad oma allkirjadega valimiskomisjoni liikmed. Esinduse
valimisprotokoll

koos

valimiste

dokumentatsiooniga

säilitatakse

vähemalt

kuni

ülejärgmiste valimiste lõpuni.
4.8.

Valimiskomisjon avalikustab valimistulemused esinduse koduleheküljel ja muude EMTA
üliõpilaskonda võimalikult laialt katvate infokanalite kaudu hiljemalt 2 tööpäeva pärast
valimisprotokolli allkirjastamist.

4.9.

Esinduse uue koosseisu esimene koosolek toimub hiljemalt 3 nädala jooksul pärast
valimistulemuste kinnitamist esinduse poolt. Selle kutsub kokku valimiskomisjon.
Esinduse uue koosseisu esimest koosolekut juhatab eelmise esinduse esimees (või tema
asendaja).

4.10.

Esindusse korralistel valimistel valitud liikme lahkumisel asub vabanenud kohale
valimistulemuste järgselt üldises pingereas järgmine kandidaat.

4.11.

Valimiskomisjon võib korraldada valimiste nädalale eelneval ajal kõiki kandidaate võrdselt
tutvustavaid üritusi.

5.

TÄIENDAVAD JUHISED

5.1.

Valijatel on õigus saada valimiskomisjonilt valimistesse puutuvat teavet ning valimiskorra
selgitamist. Igal üliõpilasel peab olema võimalus hääletada. Valijal on õigus tulemusega
mittenõustumisel käesolevas juhendis kehtestatud korras edasi kaevata rektorile.

5.2.

6.

Valimiseeskirja korduvalt rikkunud isiku kandidatuur tühistatakse valimiskomisjoni poolt.

ERAKORRALISED VALIMISED

6.1.

Erakorralised valimised toimuvad juhul kui:

6.1.1.

seda otsustab esindus koosseisu 3/4 häälteenamusega;

6.1.2.

esindus kaotab töövõime põhikirjas sätestatud alustel.

6.2.

Erakorraliste valimiste puhul järgitakse esinduse korraliste valimiste korda. Juhul kui
esindus on kaotanud töövõime, kuulutab valimised välja rektor ning valimised viib läbi
rektori poolt moodustatud valimiskomisjon.

6.3.

7.
7.1.

Valimiste väljakuulutaja sätestab valimiseeskirjaga reguleerimata küsimused.

VALIMISTULEMUSTE RAKENDAMINE
Pärast esinduse valimistulemuste avalikustamist on igal EMTA üliõpilasel õigus kahe
tööpäeva jooksul esitada kirjalik põhjendustega kaebus rektorile valimiste kohta.

7.2.

Kui

kaebuses

esitatud

faktid

leiavad

kinnitust

ja see

avaldas otsest mõju

valimistulemustele, siis esinduse koosseisu ei kinnitata ning esinduse otsuse alusel
korraldatakse kordushääletus. Valimised viib läbi esindus, kes määrab uue valimisperioodi.
7.3.

Esindus kinnitab valimistulemused ja esinduse uue koosseisu, kui käesoleva eeskirja
punktis 7.1 esitatud kaebus ei ole põhjendatud või põhjendatud kaebuse alusel läbi viidud
kordushääletamine on teostatud õiguspäraselt.

7.4.

Esinduse uue koosseisu kutsub kokku valimiskomisjoni esimees hiljemalt 14 päeva peale
valimistulemuste kinnitamist.

7.5.

Valimiseeskirjaga piiritlemata küsimused lahendab valimiskomisjon.

7.6.

Eelhääletuse vajalikkuse läbiviimise otsustab valimiskomisjon.

8.
8.1.

RAKENDUSSÄTTED
Käesolev EMTA

üliõpilasesinduse valimiseeskiri jõustub päev pärast EMTA

üliõpilasesinduse vastavasisulise otsuse vastuvõtmist.
8.2.

Käesoleva valimiseeskirja jõustumisel kaotab kehtivuse 6. märtsil 2014. aastal kinnitatud
valimiseeskiri.

