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EELK Usuteaduse Instituudi üliõpilasesinduse valimise eeskiri
Valimise eeskiri kehtestatakse EELK Usuteaduse Instituudi üliõpilaskonna põhikirja punkti 22
alapunkti 1 alusel.
I Üldsätted
1. EELK Usuteaduse Instituut (edaspidi „UI“) üliõpilasesinduse valimise eeskiri reguleerib UI
üliõpilasesinduse valimise ettevalmistamist, läbiviimist, kandidatuuri esitamist, valimistulemuste
kinnitamist ja rakendamist.
II Valimiste korraldamine
2. Üliõpilasesinduse valimiseks moodustatakse kolme- kuni viieliikmeline valimistoimkond, mis
vastutab valimiste demokraatlikkuse ja korrektsuse eest.
3. Valimistoimkond moodustatakse vähemalt 2 nädalat enne üliõpilasesinduse valimiste algust.
4. Valimistoimkonda võivad kuuluda kõik UI üliõpilaseluga seotud isikud, kes ei kandideeri ise
üliõpilasesindusse.
5. Valimistoimkonna kinnitab üliõpilasesindus lihthäälteenamusega. Valimistoimkonda kuuluvad
isikud ei saa üliõpilasesinduse valimistel ise kandideerida.
6. Valimistoimkonna kohustus on:
1) teavitada UI üliõpilaskonda e- posti vahendusel (uitudengid@eelk.ee) ja UI teadetetahvlil
üliõpilasesindusse kandideerimisest ja valimiste algusest ning hoida üliõpilaskonda jooksvalt
sündmuste käiguga kursis;
2) kandidaate registreerida ja neid jooksvalt infoga kursis hoida;
3) tagada kandidaatide isikuandmete puutumatus;
4) tagada valimiste demokraatlikkus;
5) tagada valijate valimisotsuse salajasus;
6) teostada järelevalvet valimiste käekäigu üle;
7) valimisdokumentide hoidmine ja hävitamine;
8) valijatele ja kandidaatidele valimistega seonduvate küsimuste selgitamine.
7. Valimistoimkond võib vajadusel korraldada kõiki kandidaate võrdselt tutvustavaid üritusi.
8. Valimistoimkond peab koostama valimisprotsessi ajakava, milles on määratud kandideerimisaeg,
mis ei tohi olla lühem kui 4 päeva ja mis peab ühtima UI mõne sessiooniga.

9. Kui kandidaate ei ole kandideerimise tähtaja lõpuks esitatud, on valimistoimkonnal õigus
pikendada kandideerimise tähtaega nii, et see langeb kokku UI sessiooniga. Kandideerimisaega võib
pikendada ainult ühe korra.
III Üliõpilasesindusse kandideerimine
10. Kandideerida võivad kõik UI immatrikuleeritud üliõpilased.
11. Kandideerimiseks tuleb esitada valimistoimkonna poolt määratud kohta järgmised dokumendid:
1) allkirjastatud avaldus, millel tuleb märkida kandidaadi täisnimi, sünniaeg, praegune elukoht,
kontaktandmed ja kursus;
2) motivatsioonikiri, mille pikkus on maksimaalselt 1 lehekülg;
3) vabas vormis elulookirjeldus koos pildiga.
IV Hääletamine
12. Hääletamisõigus on igal UI immatrikuleeritud üliõpilasel (edaspidi „valija“).
13. Igal valijal on kolm häält.
14. Valijatel on õigus saada valimistoimkonnalt valimisi puudutavat teavet ja selgitusi valimiskorra
või valimiste läbiviimise kohta.
15. Valimised kestavad 4 päeva.
16. Valimised on kas elektroonilised või instituudis kohapeal hääletussedelitega läbiviidavad.
V Häältelugemine ja avalikustamine
17. Pärast valimisi loetakse hääled üle ning tulemused avalikustatakse kahe tööpäeva jooksul kooli
kodulehel ja kõiki üliõpilasi teavitaval viisil e-kirjaga aadressil uitudengid@eelk.ee.
18. Valituks saavad enim hääli saanud üliõpilased. Kui hääled jagunevad võrdselt, osutub valituks
vanem kandidaat.
19. Tulemused kinnitab valimistoimkond.
VI Rakendamine
20. Pärast valimistulemuste avalikustamist kutsutakse (ühe tööpäeva jooksul) kokku
üliõpilasesinduse erakorraline koosolek, mis leiab aset vahetult kutse väljasaatmisele järgneval
instituudi õppesessioonil.
21. Valimisprotokoll saadetakse instituudi juhtkonnale ja Eesti Üliõpilaskondade Liidule
VII Kaebuste esitamine

22. Valimiskorralduse kohased kaebused tuleb esitada üliõpilasesinduse juhatusse, kes peab andma
vastuse kahe tööpäeva jooksul.
23. Kõik muud kaebused tuleb esitada valimistoimkonnale, kes peab andma vastuse kahe tööpäeva
jooksul.
VIII Rakendussätted
24. Käesoleva eeskirja või UI üliõpilaskonna põhikirjaga mitte reguleeritud küsimuste üle otsustab
valimistoimkond.
25. Eeskirja võtab vastu ja muudab üliõpilasesindus. Eeskiri rakendub koheselt pärast vastavat
üliõpilasesinduse koosoleku otsust.

