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ÜLDSÄTTED

ÜLDSÄTTED

1.1 Eesti Lennuakadeemia (edaspidi akadeemia) üliõpilasesinduse (edaspidi esindus)
valimiseeskiri reguleerib akadeemia esinduse valimiste ettevalmistamist, valitavate liikmete
arvu, kandidaatide esitamist, valimistulemuste kindlakstegemist ja valimistulemuste
rakendamist.
1.2 Akadeemia esinduse liikmed valitakse demokraatlikel ja vabadel valimistel salajase
hääletamise teel.
1.3 Kogu akadeemia moodustab ühe hääletuspiirkonna.

II
2.1

VALIJAD

Valijad, nende õigused ja kohustused

2.1.1 Esinduse valimise õigus on kõigil akadeemiasse immatrikuleeritud üliõpilastel (edaspidi
üliõpilased).
2.1.2 Valijatel on õigus saada valimistoimkonnalt valimistesse puutuvat teavet ning selgitusi
valimiskorra kohta.
2.1.3 Valija võib kontrollida enda ja teiste valijate nimekirja kandmise õigsust pärast valijate
nimekirja üldiseks tutvumiseks väljapanemist ning nõuda eksimuste puhul valimistoimkonnalt
nende parandamist. Rikkumiste tuvastamisel tuleb teha parandused.
2.1.4 Valijal on õigus esitada kaebusi käesolevas eeskirjas kehtestatud korras.
2.2

Hääletamine

2.2.1 Valijal on üks hääl.
2.2.2 Hääletamine toimub valimistoimkonna poolt kindlaksmääratud ajal ja kohas. Hääletada
peab saama vähemalt kuus tundi.
2.2.3 Valimistoimkond korraldab e-hääletamise ja võib lisaks sellele korraldada ka
sedelhääletamise. Juhul kui kasutatakse mõlemat hääletamise meetodit, peab e-hääletus
toimuma eelhääletusena ning sedelhääletus kindlaksmääratud valimispäeval. E-hääletusel
osalenud valijad ei saa uuesti osaleda sedelhääletamisel. Valimistoimkond peab tagama ehääletusel osalenud valijate kohta märke kandmise valimisnimekirja ning sedelhääletamise ajal
neile hääletussedeleid ei väljastata.
2.2.4 Valimissedeli väljastab valimistoimkonna liige allkirja vastu. Valimistoimkond peab
kontrollima, kas valijal on hääletamisõigus. Valimistoimkonnal on õigus nõuda valija isiku
kindlakstegemiseks isikuttõendavat dokumenti või üliõpilaspiletit.
2.2.5 Pärast hääletussedeli saamist märgistab valija valimissedelil kandidaadi, kelle poolt ta
hääletab, ning paneb valimissedeli valimiskasti.
2.2.6 E-hääletuse korraldamise korral saab valija, kellel on kasutajatunnus akadeemia serveris,
hääletada akadeemia esinduse valimiste veebilehel (edaspidi valimiste veebilehel). Valija
tõendab oma isikut parooli andmisega. Pärast valija isiku tuvastamist kuvatakse veebilehel
valijale akadeemia kandidaatide koondnimekiri. Valija hääletab ise. Valija märgistab
veebilehel selle kandidaadi, kelle poolt ta hääletab, ning kinnitab hääletamist. Valija saab
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veebilehel teate valija poolt antud hääle arvestamise kohta. Hääletusaeg määratakse
valimistoimkonna poolt. Hääletada peab saama vähemalt kuus tundi.

III

KANDIDAADID

Kandideerimisõigus

3.1

3.1.1 Esindusse võib kandideerida iga üliõpilane, kes on nõuetekohaselt üles seatud ja kes on
punktis 3.3 märgitud andmed valimistoimkonnale esitanud.
Ülesseadmine

3.2

3.2.1 Kandidatuuri ülesseadmiseks tuleb üliõpilasel esitada kandideerimisavaldus (edaspidi
avaldus) valimistoimkonnale. Avaldusi võtavad vastu valimistoimkonna liikmed ja akadeemia
infosekretär.
3.2.2 Kandidaate saab üles seada kuni viis tööpäeva enne valimiste algust. Täpse avalduste
esitamise lõpptähtaja otsustab valimistoimkond. Lõpptähtajast hiljem esitatud avaldusi arvesse
ei võeta, sõltumata nende koostamisajast.
3.2.4 Ülesseadmiseks vajalikud materjalid peavad olema valimistoimkonnalt või akadeemia
infosekretärilt kättesaadavad hiljemalt viis tööpäeva enne kandidaatide ülesseadmise algust.
Kandideerimisavaldus ja nõutavad andmed

3.3

3.3.1 Esindusse kandideerimise avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1)
2)
3)
4)
5)
3.4

ees- ja perekonnanimi;
eriala ja kursus;
e-posti aadress ja telefoninumber;
sünniaeg ja elukoht;
vabas vormis motivatsioonikiri esindusse kandideerimiseks;
Registreerimine ja puuduste kõrvaldamine

3.4.1 Kandidaatide ülesseadmise tähtaja lõppedes registreerib valimistoimkond kandidaadid
kandidaatide nimekirjas nende esitamise järjekorras.
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3.4.2 Valimistoimkonna liiget kandidaadiks ei registreerita. Õigeks ajaks esitatud, kuid
nõuetele mittevastava esituse tagastab valimistoimkond, näidates ära puudused, mis tuleb
kõrvaldada 24 tunni jooksul.
3.4.3 Esituse tagasisaamise ja selgituste saamise kohta annab esitaja allkirja. Tähtaegselt
parandatud esitus võetakse vastu ja kandidaat registreeritakse. Puuduste tähtajaks kõrvaldamata
jätmise korral ei saa ta kandideerida.
3.4.4 Pärast kandidaatide registreerimise lõppu ei ole lubatud kandidaatide nimekirjades
muudatusi teha, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et kandidaat ei ole üliõpilane või ta ei
esitanud valimiseeskirjas nõutud andmeid.
3.4.5 Pärast puuduste kõrvaldamise tähtaja lõppu kinnitab valimistoimkond kandidaatide
nimekirja.
3.4.6 Kui ülesseadmise ja muudatuste tegemise viimane päev on puhkepäev, loetakse
lõpptähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.
3.5

Kandidaadiks olemisest tekkivad õigused

3.6.1 Kandidaadid võivad viibida valimistoimkonna koosolekul ja häältelugemise juures.
3.6.2 Kandidaadil on õigus saada valimistoimkonnalt tõend, millel on märgitud tema nimi,
õppegrupp ja kandidaadiks olek.
3.6

Kandidaatide tutvustamine

3.6.1 Hiljemalt kaks tööpäeva enne hääletuse algust avalikustatakse kandidaatide üldnimekiri
selle väljapanemisega akadeemia stendile ja valimiste veebilehele. Valimistoimkond võib
korraldada nimekirja tutvustavaid üritusi.

IV
4.1

KORRALDAJAD

Valimiste aeg ja valimistoimkonna moodustamine

4.1.1 Valimised peavad toimuma teisipäeval, kolmapäeval või neljapäeval. Täpse valimisaja
kuulutab esindus välja vähemalt neliteist päeva enne valimiste algust.
4.1.2 Üheaegselt valimiste väljakuulutamisega nimetab esindus vähemalt kolm üliõpilast
valimistoimkonda.
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4.1.3 Esindus teavitab rektorit valimispäevast enne selle väljakuulutamist ja saab selleks
rektorilt loa. Rektor nimetab hiljemalt nelja tööpäeva jooksul valimiste väljakuulutamise
päevast akadeemia esindaja valimistoimkonnas.
4.2

Korralised ja erakorralised valimised

4.2.1 Korralised valimised toimuvad üks kord aastas ajavahemikul, mis vastab Eesti
Üliõpilaskondade Liidu poolt 26.11.2006 volikogu istungil vastuvõetud üliõpilasesinduste
valimisaegade ühtlustamise otsusele.
4.2.2 Kui esindus koosseisu kolme neljandiku häälteenamusega otsustab või kui kuue nädala
jooksul, välja arvatud kodukorras määratud koosolekuvabad ajad (vaheajad), pole koosolekut
toimunud, toimuvad esinduse erakorralised valimised.
4.2.3 Kuuenädalast tähtaega arvestatakse alates vaheaja lõpust või kuni vaheaja alguseni.
Erakorraliste valimiste puhul järgitakse esinduse valimise üldist korda. Erinevused tähtaegade
suhtes kehtestab valimistoimkond neljaviiendikulise koosseisu häälteenamusega langetatud
otsusega.
4.2.4 Juhul kui esindus on kogunemisvõimetu, moodustab valimistoimkonna akadeemia
nõukogu.
4.2.5 Erakorraliselt valitud esinduse koosseisu volitusaeg hõlmab nii eelmise koosseisu
katmata jäänud aega kui ka sellele järgnevat tegevusaastat.
4.3

Valimistoimkonna tegevuse alused

4.3.1 Valimiste läbiviimise eest vastutab käesoleva eeskirja järgi moodustatud
valimistoimkond, mille liikmed ei või ise valimistel kandideerida. Valimistoimkond peab oma
tegevuses lähtuma rangest erapooletusest ja valijaskonna tegeliku tahte võimalikult täpse
kajastamise saavutamisest.
4.3.2 Valimistoimkond kontrollib valimiseeskirja täitmist ja tagab selle ühetaolise
kohandamise. Valimistoimkonna koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt
pool valimistoimkonnast. Otsused valimistoimkonnas langetatakse konsensuslikult, välja
arvatud valimiseeskirjas kehtestatud erandid.
4.3.3 Valimistoimkond valib endale esimehe.
4.3.4 Akadeemia ja esindus on kohustatud abistama valimistoimkonda tema töös ning andma
selleks vajalikke andmeid ja materjale.
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4.3.5 Oma tegevusest peab valimistoimkond aru andma esindusele ja rektorile.
Valimistoimkond teavitab valijaid oma tähtsamatest otsustest ja üritustest.
4.4

Valimistoimkonna pädevus

4.4.1 Lisaks käesoleva eeskirja muudes punktides sisalduvale on valimistoimkonna
ülesanneteks:
1) ajakava koostamine, valimiste ettevalmistamine ja nende läbiviimise juhtimine;
2) valimiste veebilehe ettevalmistamine ja selle toimimise tagamine;
3) valimiste korra tutvustamine ning käesoleva eeskirja avalikult kättesaadavaks
tegemine;
4) kandidaatide registreerimine;
5) valijate nimekirjaga tutvumise võimaluste tagamine;
6) valijatele hääletamise aja ja viisi teatamine;
7) hääletuse salajasuse tagamine;
8) hääletamise korraldamine;
9) järelevalve valimiste käigu üle;
10) valimistulemuste protokollimine ja avalikustamine;
11) käesolevas eeskirjas või esinduse põhikirjas reguleerimata küsimuste
lahendamine;
12) valijatele nende soovil valimistega seonduvate küsimuste selgitamine.
4.5

Valimistega seotud kulud

4.5.1 Valimiste eelarve ja valimiskuludeks raha eraldamise kava koostab valimistoimkond ning
kinnitab esindus viisteist päeva enne valimisi, lõpliku valimisarve hiljemalt viis päeva pärast
valimisi.
4.6

Valijate nimekiri

4.6.1 Valijate nimekirja koostab ja selle õigsuse eest vastutab õppeosakond koostöös
valimistoimkonnaga.
4.6.2 Hiljemalt kaks päeva enne valimisi annab õppeosakond valimistoimkonnale üle valijate
lõpliku üldnimekirja.
4.6.3 Valijate nimekirjas peavad sisalduma valija ees- ja perekonnanimi, õppegrupi nimetus
ning kursus.
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4.7

Valimiste veebileht

4.7.1 Valimiste veebileht on lihtsa kujundusega ning hästi loetav. Valimiste veebileht peab
sisaldama valimiste kirjeldust ja aega ning ülesseatud kandidaatide nimekirja. Pärast valimisi
peavad sellel kajastuma valimistulemused.

V
5.1

RIKKUMISED JA VASTUVÄITED

Lubamatu kihutustöö

5.1.1 Kihutustöö esinduse valimistel on lubatud. Keelatud on valijate äraostmine ja
valimispropaganda materjalide levitamine ning eksponeerimine hääletamise päeval akadeemia
territooriumil. Valijate abistamise eesmärgil on üleval kandidaatide nimekiri koos kandidaatide
lühitutvustusega.
5.2

Valimiseeskirja rikkumise tagajärjed

5.2.1 Valimiseeskirja rikkumise eest võib valimistoimkond kandidaadi suhtes kohaldada
järgmisi mõjutusvahendeid:
1) kirjalik hoiatus;
2) kandidaadi kustutamine nimekirjast.
5.2.2 Hoiatuse tegemise otsustab valimistoimkond oma koosolekul sellekohase ettepaneku
alusel.
5.2.3 Hoiatus on ühekordne. Peale hoiatuse tegemist on rikkumise jätkumise või uue rikkumise
tuvastamise korral valimistoimkonnal õigus kandidaat kandidaatide nimekirjast kustutada.
Kustutamiseks ei ole tarvis erimenetlusi, piisab eksimuse tuvastamisest valimistoimkonna
poolt.
5.3

Kaebused valimiseeskirja rikkumise kohta

5.3.1 Vastuväiteid või kaebusi valimiseeskirja rikkumise kohta võib esitada käesoleva
eeskirjaga ettenähtud piires ja korras. Avalduse või kaebuse esitajat tuleb otsusest teavitada
hiljemalt kahe päeva jooksul alates selle langetamisest, kui ta on väljendanud soovi otsusest
teada saada ning jätnud oma kontaktandmed.
5.3.2 Valimiseeskirja rikkumisest kandidaadi või teiste isikute poolt tuleb teatada
valimistoimkonnale. Kaebuse võib esitada iga rikkumisest teadlik isik.

7

5.3.3 Valimistoimkond vaatab kaebused läbi kolme tööpäeva jooksul pärast nende esitamist.
Vastuväited valimismenetluse rikkumise kohta saab esitada häältelugemise alguseni.
Hilisemaid vastuväiteid võib valimistoimkond arutada üksnes juhul, kui nende varasem
teadasaamine oli võimatu ning vastuväide esitati teadasaamisest nii kiiresti kui võimalik, kuid
mitte hiljem kui valimisprotokolli kinnitamiseni.
5.3.4 Hilisemad vastuväited ei saa kaasa tuua valimiste kehtetukstunnistamist.
5.3.5 Avaldused valijate nimekirja ebaõigsuse kohta esitatakse valimistoimkonnale, kes vaatab
need läbi kolme päeva jooksul pärast avalduse esitamist.
5.3.6 Kaebused kandidaatide ülesseadmise kohta esitatakse kolme päeva jooksul pärast
sellekohase otsuse tegemist valimistoimkonnale, kes vaatab kaebuse läbi kolme tööpäeva
jooksul.
5.4

Asjaomaste edasikaebused valimistoimkonna tegevuse suhtes

5.4.1 Valimistoimkonna otsuse peale võib puudutatud isik edasi kaevata rektorile.
5.4.2 Rektor võib saata küsimuse valimistoimkonnale uueks läbivaatamiseks. Kui
valimistoimkond oma otsust ei muuda ning selgelt on tuvastatud valimiseeskirja rikkumine
valimistoimkonna poolt, võib rektor oma otsusega küsimuse teisiti lahendada. Rektor muudab
valimistoimkonna otsust vaid rikkumise kõrvaldamiseks vajalikes minimaalsetes piirides.
Rektori otsustamisaeg on kolm tööpäeva pärast vastuväite saamist.
5.4.3 Valimiseeskirja punkti 4.4.1 alapunktides 1) 3) 5) 8) 10) 11) 12) märgitud küsimustes
võib valimistoimkonna vastusega mittenõustumisel pöörduda esinduse ning alapunktides 4) ja
7) märgitud küsimustes rektori poole.
5.4.4 Esindus ja rektor langetavad neis küsimustes valimistoimkonnale siduva otsuse.
5.4.5 Valimiseeskirja punktide 6.3 ja 6.4 ette nähtud vastuväidete esitaja võib
valimistoimkonna otsusega mittenõustumisel nelja tööpäeva jooksul avalduse või kaebuse
rahuldamata jätmise otsuse teatavaks tegemisest kaevata rektorile. Rektor võib nõuda
valimistoimkonnalt otsuse läbivaatamist. Käesolevas punktis esitatud kaebuste kohta otsuse
langetamise aeg on kaks tööpäeva pärast vastuväite saamist.
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VI
6.1

TULEMUSTE SELGITAMINE JA VÄLJAKUULUTAMINE

Häältelugemise korraldamine

6.1.1 Häälte lugemise korraldab valimistoimkond. E-hääletuse korral loeb hääli ELA serveris
olev arvutiprogramm.
6.1.2 Lisaks kandidaatidele võivad valimistulemuste kinnitamise juures viibida ainult
valimistoimkonna poolt konsensuse alusel lubatud isikud.
6.1.3 Valimistulemused avalikustatakse akadeemia stendil ning valimiste veebilehel.
6.2

Esinduse liikmete selgitamine

6.2.1 Esindusse valitakse kuus kõige enam hääli saanud liiget. Häälte võrdsuse korral korraldab
valimistoimkond loosi, et välja selgitada esindusse pääseja.
6.3

Valimiste kehtetuks tunnistamine

6.3.1 Valimistoimkond võib algatada valimiste kehtetuks tunnistamise, kui valimiseeskirja on
oluliselt rikutud. Valimiseeskirja rikkumine loetakse oluliseks, kui on tõendatud, et selle
tulemusena jaotus teisiti üle kahe viiendiku esindajakohtadest esinduses ning et rikkumine oli
tahtlik.
6.3.2 Valimiste kehtetuks tunnistamise algatab valimistoimkond konsensuse alusel esinduse
senisele koosseisule saadetava esildisega teha rektorile ettepanek valimiste kehtetuks
tunnistamiseks.
6.3.3 Erakorraliste valimiste puhul teeb valimistoimkond kehtetuks tunnistamise ettepaneku
rektorile ise, konsensuse alusel. Valimistoimkonna esildise või ettepaneku esitamisest peatub
kõigi tähtaegade kulgemine.
6.3.4 Valimiste kehtetuks tunnistamist saab algatada üksnes enne valimiskomisjoni poolt
tulemuste kinnitamise algust. Valimiseeskirjas mittekäsitletud juhtumid lahendab esindus
kooskõlas esinduse põhikirjaga.
6.3.5 Valimistoimkonna esildise saamisel võib esindus koosseisu häälteenamusega teha
rektorile ettepaneku valimiste kehtetuks tunnistamiseks. Sel juhul on lõplik otsustusõigus
rektoril. Otsuse langetab rektor kolme tööpäeva jooksul pärast valimistoimkonna sellekohase
aruande kättesaamist. Kui rektor loeb valimised kehtivaks, jätkub valimistulemuste selgitamine
ja väljakuulutamine üldistel alustel.
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6.3.6 Valimiste kehtetuks tunnistamisel toimuvad nelja nädala jooksul erakorralised valimised.
6.4 Tulemuste väljakuulutamine
6.4.1 Valimisprotokolli koostab ja allkirjastab valimistoimkond vähemalt 24 tunni jooksul
pärast hääletamise lõppemist. Valimisprotokolli kinnitavad allkirjadega valimistoimkonna
liikmed. Protokolli allkirjastamisega loetakse valimistulemused kinnitatuks. Valimistoimkond
on kohustatud protokolli tähtaegselt koostama ja allkirjastama. Protokollile lisatakse
valimistoimkonna liikmete eriarvamused ning valimistoimkonnale esitatud avaldused ja
kaebused valimiseeskirja rikkumiste kohta ning valimistoimkonna otsused neis küsimustes.
6.4.2 Valimistulemused kuulutab rektor välja kolme päeva jooksul hääletamise päevast arvates.
Valimistulemused avaldatakse valimistulemuste kinnitamise järel valimiste veebilehel ja
kolledži stendil. Esinduse nimekiri jääb teadetetahvlile kogu esinduse volituste ajaks.
6.5

Esinduse liikmete ametisseastumine

6.5.1 Uute esinduse liikmete volitused algavad 1. septembrist ja kestavad järgmise aasta 31.
augustini. Valitud esinduse esimene koosolek peab toimuma volituse algusest arvestatuna 14
päeva jooksul.
6.5.2 Asendusliikmete tuleku järjekorra määrab valimistulemuste pingerida. Asendusliikme
kutsumise oma koosseisu otsustab esindus, kui esinduse liikme oletatav puudumine võib olla
pikaajaline.

VII

RAKENDUSSÄTTED

7.1 Käesolev eeskiri jõustub 01. märtsil 2012.a.
7.2 Käesoleva eeskirja jõustumisega tunnistatakse kehtetuks TLK nõukogu 27.02.2007
otsusega kinnitatud ”Tartu Lennukolledži üliõpilasesinduse valimiseeskiri”.
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