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Lääne-viru rakenduskõrgkooli üliõpilaskonna esinduse valimiseeskiri

I Üldsätted
1. Üliõpilaskonda esindavaks ja korraldavaks esindusorganiks on üliõpilaste
poolt demokraatlikult valitud vähemalt kolmeliikmeline üliõpilasesindus, mille
ametlik

lühend

on

LVRKK

ÜE

(edaspidi

esindus).

Lääne-Viru

Rakenduskõrgkooli üliõpilaskonna esinduse valimiseeskiri (edaspidi eeskiri)
reguleerib esinduse valimiste läbiviimist: esindusse kandideerimise korda;
valimiste välja kuulutamise korda ja valimistoimkonna moodustamist;
valimiste korraldamist

ja hääletamist valimispäeval; valimistulemuste

kindlakstegemise ja väljakuulutamise korda; valimistulemuste vaidlustamist.
2. Käesolev eeskiri on koostatud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli üliõpilaskonna
põhikirja alusel.
3. Esinduse liikmed valitakse vabadel, otsestel, üldistel, võrdsetel valimistel ja
salajasel hääletusel.
4. Esinduse valimise õigus on kõigil Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli üliõpilastel.
5. Esinduse korralised valimised toimuvad kord aastas novembrikuus.
6. Esinduse liikmete korralised valimised kuulutab välja esinduse juhatus ja viib
läbi esinduse juhatuse poolt kinnitatud valimistoimkond.

II Valijad
1. Esinduse

valimise

õigus

on

kõigil

Lääne-Viru

Rakenduskõrgkooli

immatrikuleeritud üliõpilastel.
2. Valijatel on õigus hääletada elektroonilisel hääletusel valimisperioodil LääneViru Rakenduskõrgkooli Õppeinfosüsteemi (ÕIS) keskkonnas.
3. Igal üliõpilasel on õigus hääletada vaid üks kord. Valijatel on õigus saada
valimistoimkonnalt valimistesse puutuvat teavet ning selgitusi valimiskorra
kohta.

III Esindusse kandideerimine
1. Esinduse valimistel valitakse esindusse liikmed.
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2. Esindusse võib kandideerida iga immatrikuleeritud rakenduskõrgkooli
üliõpilane, kes on motivatsioonikirja ja avalduse valimistoimkonnale esitanud.
3. Avaldusi võetakse vastu valimistoimkonna määratud ajavahemiku jooksul.
Selle ajavahemiku alguse ja lõpu teeb valimistoimkond avalikult teatavaks
mitte hiljem kui kolm nädalat enne valimisi ning see algab mitte hiljem kui 14
kalendripäeva enne valimisi.
4. Kandidaat esitab enda ülesseadmiseks kas omakäeliselt allakirjutatud
motivatsioonikirja

või

Motivatsioonikiri

elektroonse

esitatakse

digiallkirjastatud

motivatsioonikirja.

valimistoimkonna

kontaktisikule.

Motivatsioonikiri võidakse saata ka postiga. Tähtaegselt esitatuks loetakse
avaldused,

mis

on

kohale

jõudnud

hiljemalt

avalduste

esitamise

lõpptähtpäeval.
5. Esindusse kandideerimise avalduses märgitakse:


kandidaadi täisnimi (ja sünniaeg);



õppeaste, -aasta ja õppekava, kus kandidaat õpib;



kandidaadi

kontaktandmed

(elukoht,

elektronpostiaadress,

telefoninumber); foto;


motivatsioonikirja sisu (millega kandidaat tegeleb, senised saavutused,
miks on huvitatud kandideerimisest, mida esindus talle annab, miks
kandidaat sobib liikmeks).

6. Valimistoimkond registreerib ja nummerdab eeskirja nõuetele vastavad
kandidaadid.
7. Motivatsioonikirja mittevastavusest eeskirjale on valimistoimkonna esimehel
kohustus teavitada kandidaati kahe tööpäeva jooksul. Nõuetele mittevastavuste
parandamiseks on aega kaks tööpäeva.
8. Motivatsioonikiri tunnistatakse nõuetele mittevastavaks valimistoimkonna
poolthäälteenamusega. Kui hääled jaotuvad võrdselt, loetakse avaldus nõuetele
mittevastavaks. Kõik valimistoimkonna koosolekud protokollitakse.

IV Valimiste väljakuulutamine ja valimistoimkond
1. Korralised valimised kuulutab välja esinduse juhatus ja valimiste välja
kuulutaja nimetab ka valimistoimkonna koosseisu.
2. Valimistoimkonda kuulub vähemalt 3 (kolm) Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis
õppijat.
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3. Valimistoimkond peab oma tegevuses lähtuma rangest erapooletusest ja
valijaskonna tegeliku tahte võimalikult täpse kajastamise saavutamisest.
4. Valimistoimkond kontrollib valimiseeskirja täitmist ja tagab selle ühetaolise
kohaldamise. Valimistoimkonna liikmed ei tohi ise valimistel kandideerida.
5. Valimistoimkond valib endale esimehe, kes korraldab valimistoimkonna
tegevust. Valimistoimkonna koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb
vähemalt pool valimistoimkonnast.
6. Rakenduskõrgkool ja esindus on kohustatud abistama valimistoimkonda tema
töös ning väljastama selleks vajalikke andmeid ja materjale.
7. Oma tegevusest annab valimistoimkond aru valimiste välja kuulutajale.
8. Valimistoimkonna kohustused on:


valimiste

korra

tutvustamine

ning

käesoleva

eeskirja

avalikult

kättesaadavaks tegemine;


kandidaatide registreerimine;



valijatele hääletamise aja ja koha teatavaks tegemine valimiseeskirjaga
määratud korras;



vabade, otseste, üldiste ja võrdsete valimiste ning salajase hääletuse
tagamine;



järelevalve valimiste käigu üle;



valimistulemuste protokollimine ja avalikustamine;



valimisdokumentide hoidmine ja hävitamine;



muude käesolevas juhendis või üliõpilasesinduse põhikirjas reguleerimata
esinduse valimisi puudutavate küsimuste lahendamine.

V Valimiste korraldamine
1. Kandidaatide

nimekiri

avaldatakse

Lääne-Viru

Rakenduskõrgkooli

infostendidel.
2. Valimistoimkonna poolt koostatud kandidaati tutvustav materjal peab olema
samasugusena kõikide kandidaatide kohta ja kättesaadav igale soovijale.
3. Kandidaadil on õigus oma kandidatuur tagasi võtta hiljemalt 2 (kaks) tööpäeva
enne valimiste algust.

VI Valimistulemuste kindlakstegemine ja väljakuulutamine
1. Valimistoimkond loeb kokku igale kandidaadile antud häälte arvu.
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2. Valimistoimkond moodustab saadud tulemuste alusel kahanemise järjekorras
kandidaatide pingerea. Valituks osutuvad kuni 20 enim hääli saanud
kandidaati.
3. Juhul, kui pingereas kandideerib ühele kohale kaks või enam võrdse
häältearvuga kandidaati, pääseb esindusse kandidaat, kelle eeskirja nõuetele
vastav avaldus registreeriti esimesena.
4. Esinduse valimistulemused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik
häältelugemise ruumis viibinud valimistoimkonna liikmed ja vaatleja.
Valimisprotokoll koos valimiste dokumentatsiooniga säilitatakse vähemalt
kuni ülejärgmiste valimiste lõpuni.
5. Valimistoimkond avalikustab valimistulemused järgneva kolme tööpäeva
jooksul rakenduskõrgkooli infostendidel ja kodulehel ning esitab need LääneViru Rakenduskõrgkooli üliõpilasesindusele ja rektorile.

VII Valimistulemuste vaidlustamine
1. Pärast

valimistulemuste

avalikustamist

on

igal

Lääne-Viru

Rakenduskõrgkoolis õppijal õigus kolme tööpäeva jooksul esitada kirjalik
põhjendustega kaebus valimiste välja kuulutajale valimiste kohta.
2. Kui kaebuses esitatud faktid leiavad kinnitust ja see avaldas otsest mõju
valimistulemustele, siis esinduse koosseisu ei kinnitata ning rektori otsuse
alusel korraldatakse kordushääletus.

VIII Rakendussätted
1. Käesolev eeskiri, selle parandused ja täiendused jõustuvad nende vastu
võtmisel esinduse poolt järgmisest kalendripäevast.
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