
Kinnitatud 04.02.2022 

 

EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspidi ÜE) valimiseeskiri 

reguleerib ÜE valimiste läbiviimist, ÜE-sse valitavate liikmete arvu, kandidaatide 

esitamise korda, valimistulemuste kindlakstegemist ja valimistulemuste rakendamist. 

1.2. Iga-aastased ÜE korralised valimised toimuvad märtsis ning siis valitakse ümber kuni 

kümme (10) ÜE liiget.        
1.3. Viiel (5) ÜE liikmel on õigus jääda ÜE-sse teiseks ametiajaks vastavalt käesolevas 

valimiseeskirjas kehtestatud korrale. 

1.4. Valimisperioodi pikkus on kaks (2) nädalat.  

1.5. ÜE valimised kuulutab välja ÜE ja viib läbi valimistoimkond. 

1.6. ÜE liikmed valitakse demokraatlikel valimistel salajasel hääletusel õppeinfosüsteemis 

(edaspidi ÕIS) või  kastihääletusel. Kasutades ühel valimisperioodil ÕIS-is hääletamist 

ja kastihääletust, tuleb veenduda, et ei loetaks topelthääli.  

1.7. ÜE valimistel on sõnaõigus kõikidel EMÜ üliõpilastel, välja arvatud 

vahetusüliõpilastel.        
1.8. Kastihääletusel kasutatakse üliõpilaste registrit (edaspidi register), mille väljastab 

õppeosakond enne kastihääletuse algust.  

1.9.      ÜE valimised toimuvad ringkonniti. Valimisringkondadeks on: 

1.9.1. Metsanduse ja inseneeria instituut (MI); 

1.9.2. Põllumajandus- ja keskkonnainstituut (PKI); 

1.9.3. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (VLI). 

1.10. Igast valimisringkonnast osutub valituks kaks (2) ringkonnas enim hääli saanud 

kandidaati. Ülejäänud kandidaadid osutuvad valituks üleülikoolilise pingerea alusel.  

1.11.      Juhul kui valimisringkonnas ei anta kandidaatidele ühtegi häält osutuvad kaks 

(2) liiget sellegipoolest valituks. Sellisel juhul määravad järjekorras koha õpitulemused. 

1.12. Üleülikoolilise pingerea koostamiseks kasutatakse ringkondade vahelist reaalse 

konkurentsi tihenduskoefitsenti. Reaalse konkurentsi tasanduskoefitsendi arvutuskäik 

ning ühise üleülikoolilise kandidaatide tulemuste järjestuse leidmiseks kasutusel olev 

valem on välja toodud Lisas 1.  

1.13. Kui valimisringkonnas kandidaate ei ole, siis võivad selle valimisringkonna 

üliõpilased hääletada ükskõik millise kandidaadi poolt. Sellisel juhul kasutatakse 

üldjärjekorra korrigeerimiseks valemit, mis on välja toodud Lisas 1.  

 

 

2. VALIMISTOIMKOND 

2.1. Viie (5) liikmeline valimistoimkond valitakse ja kinnitatakse ÜE liikmete poolt 

vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva enne valimisperioodi algust.  

2.2. Valimistoimkonda võivad kuuluda ÜE liikmed, kes ise valimistel ei kandideeri. 

2.3. ÜE otsusega võivad valimistoimkonda kuuluda toetajaliikmed ja üliõpilased, kes ei 

kuulu ÜE koosseisu ega kandideeri ise valimistel.  

2.4. Valimistoimkonda kandideerimiseks tuleb soovijal esitada ÜE-le adresseeritud avaldus 

ning motivatsioonikiri ÜE juhatuse poolt kindlaks määratud kuupäevaks.  

2.5. Valimistoimkond valib enda seast valimistoimkonna esimehe.  



2.6. Valimistoimkonna ülesanded on: 

2.6.1. kandidaatide avalduste vastuvõtmine ja kehtivaks tunnistamine vastavalt 

valimiseeskirja nõuetele; 

2.6.2. valimiste korra tutvustamine; 

2.6.3. hääletamiskohtade aegade määramine ning avalikustamine ÜE kodulehel 

hiljemalt kümme (10) päeva enne valimisperioodi algust.   

2.6.3. valimissedelite valmistamine ja valijatele väljastamine; 

2.6.4. hääletamise korraldamine ja korra tagamine hääletuskohal; 

2.6.5. valimiskäigu protokollimine, tulemuste kindlakstegemine ja avaldamine. 

2.7. Valimistoimkond on oma tegevuses erapooletu, lähtudes Eesti Vabariigi 

seadusandlusest, EMÜ põhikirjast ning EMÜ ÜE töö- ja kodukorrast, EMÜ 

üliõpilaskonna põhikirjast, käesolevast valimiseeskirjast ja demokraatlikest 

põhimõtetest.  

2.8. EMÜ ÜE abistab valimistoimkonda tema töös.  

2.9. Valimistoimkond on aruandekohustuslik ÜE koosoleku ees. 

2.10. Juhul kui valimistoimkond kaotab liikme asendatakse see liige uuega. 

Valimistoimkond võib otsida ise uue liikme, kui valimistoimkond seda ise ei tee, valib 

uue liikme ÜE. Uus liige kinnitatakse ÜE poolt. 

 

3. KANDIDAADID 

3.1. ÜE korralistel valimistel on kandideerimisõigus igal üliõpilasel, kes on nõuetekohaselt 

üles seatud ja punktis 3.2. välja toodud dokumendid tähtaegselt valimistoimkonnale 

edastanud. Kõnealused dokumendid tuleb esitada Kreutzwaldi 52 asuvasse ÜE 

kantseleisse või saata digitaalselt allkirjastatuna ÜE sekretärile. 

3.2. Valimistoimkonnale tuleb esitada: 

3.2.1. avaldus, kus on välja toodud kandidaadi ees- ja perekonnanimi, õpinguraamatu 

number, instituut, kursus, kandidaadi kontaktandmed ja kirjalik nõusolek 

kandideerimiseks. Avalduse vorm on välja toodud Lisas 2. 

3.2.2. Kandidaatide valimisplatvormi ja motivatsiooni selgitab välja valimistoimkond 

enne valimisperioodi algust. 

3.3. ÜE liikme kandidaate esitatakse ja registreeritakse valimisringkonniti.  

3.4. Kui kandidaadi esitatud andmed ei vasta valimiseeskirja nõuetele, teavitab 

valimistoimkond sellest kahe (2) tööpäeva jooksul kandideerijat, andes võimaluse teha 

vastavaid parandusi, mis tuleb valimistoimkonnale esitada vähemalt kaksteist (12) 

päeva enne valimisperioodi algust. 

3.5. Kõik kandidaadid nummerdatakse nende esitamise järjekorras ja avaldatakse ÜE 

ametlikul koduleheküljel hiljemalt viis (5) päeva enne valimisperioodi algust.  

3.6. Teiseks ametiajaks jääda soovivad ÜE liikmed peavad esitama oma sellekohase 

avalduse valimistoimkonnale hiljemalt viisteist (15) päeva enne valimisperioodi algust.  

3.7. Teiseks ametiajaks jäävad ÜE liikmed kinnitab ÜE koosolek valimistoimkonna 

ettepanekul, võttes aluseks valimiseeskirja Lisas 1 välja toodud valemid. Võrdse 

koefitsiendi olemasolul osutub edasijääjaks esimesena avalduse esitanud kandidaat. 

3.8. ÜE liikmeks ei ole õigust kandideerida üliõpilastel, kes on varasemalt ÜE koosoleku 

otsusega ÜE-st välja arvatud.  

 

 

 

 

 

 



4. VALIMISTE KÄIK JA KORD 

4.1. Valimisperioodil on võimalik kõigil üliõpilasregistrisse kantud üliõpilastel hääletada 

ÕIS-is. 

4.1.1. ÕIS-is on lubatud hääletada piiramatu arv kordi, kuid häälte lugemisel läheb 

arvesse ainult viimasena antud hääl. 

4.1.2. ÕIS-is antud häälte arv loetakse üle automaatselt ning sellekohase protokolli 

väljastab õppeosakond.  

4.2. Enne kastihääletuse algust kontrollib ning pitseerib või plommib valimiskasti(d) 

valimistoimkonna esimees enamuse valimistoimkonna liikmete juuresolekul. 

Hääletamise vaheaegadel hoitakse valimiskasti lukustatud ruumis.  

4.3. Valimissedelid valmistab ja väljastab valijatele valimistoimkond. Kõik valimissedelid 

on märgistatud ÜE pitsatiga ning vastava valimisringkonna märgistusega.  

4.4. Valija saab pildiga isikut tõendava dokumendi esitamisel peale tema 

üliõpilasregistrisse ja valimisringkonda kuuluvuse kontrolli allkirja vastu 

valimissedeli, mille ta peab täitma hääletusruumis asuvas hääletuskabiinis ja sisestama 

suletud valimiskasti. 

4.5. Valija täidab valimissedeli, kirjutades sellele kandidaadi numbri, kellele ta soovib oma 

hääle anda.   

4.6. Kui valija rikkus hääletussedeli, või avastas sellel vea, on tal sedeli valimistoimkonnale 

tagastamisel õigus saada uus hääletussedel.  

4.7. Hääletamise ajal on hääletamisruumis vähemalt kaks valimistoimkonna liiget.  

4.8. Hääletamiskohas on valijal võimalik tutvuda kõigi kandidaatide valimisplatvormiga.  

4.9. Enne valimiskasti avamist peab valimistoimkond üle lugema ja hävitama kõik 

valijatele välja andmata jäänud sedelid. Valimiskast avatakse pärast hääletuse aja lõppu 

valimistoimkonna poolt.  

4.10. Pärast kehtivate sedelite üldarvu kindlaks tegemist loetakse ja protokollitakse 

kandidaatidele antud häälte arv. Häälte lugemine on avalik.  

4.11. Valimisprotokolli kinnitavad oma allkirjadega valimistoimkonna liikmed. 

Protokollile lisatakse valimistoimkonna liikmete eriarvamused ning 

valimistoimkonnale esitatud avaldused ja kaebused hääletamisel esinenud 

valimisjuhendi rikkumiste kohta.  

4.11.1. ÜE valimisprotokoll koos selle juurde kuuluva dokumentatsiooniga säilitatakse 

kaks aastat, välja arvatud valimissedelid, mis säilitatakse kuni ÜE uue koosseisu 

kinnitamiseni.  

4.12. Valimistoimkond kinnitab valimistulemused. 

4.13. Valimistoimkond avalikustab valimistulemused ÜE ametliku kodulehekülje 

ning muude EMÜ üliõpilaskonda võimalikult laialt katva infokanalite kaudu hiljemalt 

kaks (2) tööpäeva pärast valimistulemuste kinnitamist.  

4.14. ÜE uue koosseisu esimene koosolek toimub hiljemalt kümne (10) tööpäeva 

jooksul peale valimistulemuste kinnitamist. Selle kutsub kokku ja juhatab 

valimistoimkond. 

4.15. ÜE-sse korralistel valimistel valitud liikme lahkumisel asub vabanenud kohale 

üldises üleülikoolilises pingereas järgmine kandidaat.  

 

5. TÄIENDAVAD JUHISED 

5.1. Hääletuskoht peab olema kergesti ligipääsetav ning üldjuhul määratakse 

hääletuskohaks ruum või ruumid, mida võimalikult suur arv üliõpilasi tihedalt külastab.  

5.1.1. Hääletuskohas peab olema hääletamissedelite väljaandmise koht, valimiskast, 

kõigi kandidaatide nimekiri.  



5.2. Valijal on õigus kontrollida enda registrisse kandmise õigust ning nõuda eksimuste 

puhul nende parandamist.  

5.2.1. Valijal on õigus lahendusega mittenõustumisel käesolevas juhendis kehtestatud 

korras pöörduda probleemiga EMÜ rektori poole. 

5.3. Valimiseeskirja korduvalt rikkunud isiku kandidatuur tühistatakse valimistoimkonna 

poolt.  

5.4. Valimiseeskirjaga piiritlemata küsimused lahendab valimistoimkond.  
 

6. ERAKORRALISED VALIMISED 

6.1. Erakorralised valimised toimuvad juhul kui: 

6.1.1. seda nõuab ÜE koosolek ¾ häälteenamusega; 

6.1.2. ÜE kaotab töövõime EMÜ üliõpilaskonna põhikirjas sätestatud alustel. 

6.2. Erakorraliste valimiste puhul järgitakse ÜE korraliste valimiste korda. Juhul kui ÜE on 

kaotanud töövõime, kuulutab valimised välja rektor ning viib läbi rektori poolt 

kinnitatud valimistoimkond.  

6.3. Valimiste väljakuulutaja sätestab valimiseeskirjas reguleerimata küsimused.  

 

7. VALIMISTULEMUSTE RAKENDAMINE 

7.1. Pärast ÜE valimistulemuste avalikustamist on igal EMÜ üliõpilasel õigus kahe (2) 

tööpäeva jooksul esitada kirjalik põhjendustega kaebus valimistoimkonnale ja ÜE-le 

valimise menetluse rikkumise kohta.  

7.1.1. Kui kaebuses esitatud faktid leiavad kinnitust ja see avaldab otsest mõju 

valimistulemustele, siis valimistulemusi ei kinnitata ning ÜE koosoleku otsuse 

alusel korraldatakse kordushääletus kõikides või valimiste korda rikkunud 

valimisringkondades. Vajadusel valitakse uus valimistoimkond. 

7.2. ÜE koosolek kinnitab valimistulemused ja ÜE uue koosseisu, kui käesoleva 

valimiseeskirja punktis 7.1. välja toodud kaebus ei ole põhjendatud või põhjendatud 

kaebuse alusel läbi viidud kordushääletamine on teostatud õiguspäraselt.  

7.3. Juhul kui kaebuse tegijat ei rahulda  ÜE ja valimistoimkonna otsus on tal õigus 

pöörduda rektori poole, kes teeb lõpliku otsuse ja korraldab vajadusel uued valimised. 

 

8. RAKENDUSSÄTTED 

8.1.  Valimiseeskiri jõustub kinnitamise hetkest. 

8.2. Tunnistada kehtetuks 17.01.2022 vastu võetud Eesti Maaülikooli Üliõpilasesinduse 

valimiseeskiri.  

  



LISA 1. 

Reaalse konkurentsi võrdlemiseks jagatakse esmalt valimisringkonna valijate arv ringkonnas 

kandideerijate arvuga, et saavutada võrreldav valijate hulk ühe kandidaadi kohta. Seejärel 

leitakse kogu ülikooli valijate arvu jagamisel eelnevalt saadud väärtusega antud 

valimisringkonna jaoks tasanduskoefitsient. Koefitsiendi kasutamise hõlbustamiseks jagatakse 

viimane tulemus veel kümnega. Tasanduskoefitsient arvutatakse iga valimisringkonna jaoks 

eraldi. 

𝑅𝑖𝑛𝑔𝑘𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛𝑑𝑢𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡 =
𝑘𝑜𝑔𝑢 ü𝑙𝑖𝑘𝑜𝑜𝑙𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑗𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑣

(𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑗𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑣 ÷ 𝑘𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑎𝑡𝑖𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑣)
÷ 10 

Ühise ülekoolilise kandidaatide tulemuste järjestuse loomiseks korrutatakse iga kandidaadi 

tegelikult saadud häälte arv läbi antud kandidaadi valimisringkonna tasanduskoefitsendiga. 

𝐻ää𝑙𝑖 𝑝𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑎𝑠 = 𝑘𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑎𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙𝑖𝑘𝑢𝑙𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑑 ℎää𝑙𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑣 × 𝑘𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑎𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛𝑑𝑢𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠𝑒𝑛𝑡 

Kui valimisringkonnas puuduvad kandidaadid, siis kasutatakse üldjärjekorra arvutamisel 

järgmist valemit: 

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑚𝑖𝑠𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑜𝑛𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎𝑘𝑠𝑒 ℎää𝑙𝑖 =  
𝑘𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑎𝑡𝑖𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑜𝑛𝑛𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑗𝑎𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑔𝑢𝑎𝑟𝑣

𝑎𝑛𝑡𝑢𝑑 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑗𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑣
 

Üleülikoolilise järjekorra koefitsient arvutatakse sellisel juhul alles pärast ilma kandidaadita 

valimisringkonna valijate hulga proportsionaalset laiali kandmist teistele 

valimisringkondadele.  

Olemasoleva liikme teiseks ametiajaks jäämise koefitsiendi valemiks on alljärgnev valem: 

K on koefitsient. 

 

𝑉𝑜𝑙𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑒𝑔𝑎 𝑘𝑜ℎ𝑎𝑙𝑘ä𝑖𝑚𝑖𝑠𝑒 % =  
𝑘𝑜ℎ𝑎𝑙 𝑘ä𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑓üü𝑠𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑙𝑡 𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑜𝑙𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑢𝑢𝑑𝑢𝑚𝑖𝑛𝑒

𝑡𝑜𝑖𝑚𝑢𝑛𝑢𝑑 𝑘𝑜𝑜𝑠𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑣
× 100 

𝐹üü𝑠𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑙𝑡 𝑘𝑜𝑜𝑠𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙 𝑜𝑠𝑎𝑙𝑒𝑚𝑖𝑠𝑒 % =
𝑓üü𝑠𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑙𝑡 𝑘𝑜ℎ𝑎𝑙 𝑘ä𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒

𝑡𝑜𝑖𝑚𝑢𝑛𝑢𝑑 𝑘𝑜𝑜𝑠𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑣
× 100 

 

𝐾 = √𝑂𝑚𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑑 ℎää𝑙𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑣 𝑝𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑎𝑠 + 𝑉𝑜𝑙𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑒𝑔𝑎 𝑘𝑜ℎ𝑎𝑙𝑘ä𝑖𝑚𝑖𝑠𝑒 % × 𝐹üü𝑠𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑙𝑡 𝑘𝑜ℎ𝑎𝑙𝑘ä𝑖𝑚𝑖𝑠𝑒 %  



LISA 2. 

Avaldus saabus 

 

 

(kuupäev, kellaaeg, vastuvõtja nimi ja allkiri) 

 

Eesti Maaülikooli Üliõpilasesinduse valimistoimkonnale 

 

AVALDUS 

Mina, ........................................................................................................................................ 

          (ees- ja perekonnanimi, õpinguraamatu number) 

.................................................................................................................................................. 

(instituut, kursus) 

sean üles oma kandidatuuri Eesti Maaülikooli 20.../... koosseisu valimistel. 

Telefon: ............................................................... 

E- post: ................................................................ 

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud Eesti Maaülikooli Üliõpilasesinduse valimiseeskirjaga 

ning luban täita valimiseeskirjas kandidaadile esitatud nõudeid ning kampaania käigus järgida 

demokraatia ja ausa konkurentsi printsiipe.  

Allikiri: ............................................. 

Kuupäev ........................................... 

 


