Eesti Maaülikooli üliõpilaskonna põhikiri
Vastu võetud ülikooliseaduse paragrahvi 43 lõike 4 ja Eesti Maaülikooli põhikirja punkti
26.1.3. ja punkti 95 alusel.

I ÜLDSÄTTED
1. Eesti Maaülikooli üliõpilaskonna põhikiri (edaspidi: põhikiri) sätestab Eesti Maaülikooli
(edaspidi: ülikool) üliõpilaskonna (edaspidi: üliõpilaskonna) õiguse omavalitsuslikule
tegevusele, selle eesmärgi ja ülesanded, üliõpilaskonna esindus- ja täitevorganite
moodustamise korra, nende õigused, kohustused, vastutuse ja töökorra.
2. Üliõpilaskond juhindub oma tegevuses põhikirjast, ülikooli põhikirjast ja teistest
õigusaktidest. Põhikirjas määratlemata mõistete sisustamisel lähtutakse nimetatud
õigusaktidest.
3. Üliõpilaskonna kõrgeimaks esindus- ja otsustusorganiks on üliõpilaste valitav 15liikmeline üliõpilasesindus (edaspidi: üliõpilasesindus), üliõpilaskonna täitevorganiks on
üliõpilasesinduse valitav kaheliikmeline üliõpilaskonna juhatus (edaspidi: juhatus) ja
üliõpilaskonna kontrolli- ja järelevalveorganiks on kuni kaheliikmeline üliõpilaskonna
revisjonikomisjon (edaspidi: revisjonikomisjon).
4. Üliõpilaskonnal on oma sümbolid vastavalt ülikoolis kehtivale korrale.
5. Üliõpilaskonnal on esindus- ja täitevorganite kaudu eesmärk seista üliõpilaste huvide ja
õiguste eest.

II ÜLIÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6. Lisaks ülikooliseaduses § 42-s mainitule on üliõpilasel õigus:
6.1. nõuda üliõpilasesinduse sekkumist, et tagada üliõpilaste huvide kaitse;
6.2. saada teavet üliõpilasesinduse töö kohta;
6.3. teha ettepanekuid üliõpilasesinduse tegevuse parendamiseks ja tõhustamiseks;
6.4. osaleda üliõpilasesinduse üritustel;
6.5. viibida üliõpilasesinduse koosolekutel vastavalt üliõpilasesinduse töö- ja kodukorras
(edaspidi: töö- ja kodukord) kehtestatud korrale;
6.6. valida oma esindajad üliõpilasesindusse ja olla sellesse valitud;
6.7. esitada ülikooli rektorile (edaspidi: rektor) kaebusi üliõpilaskonna ja üliõpilasesinduse
tegevuse kohta.
7. Üliõpilane on kohustatud:
7.1. täitma ülikooliseaduse, ülikooli põhikirja ja ülikoolisiseste õigusaktidega üliõpilastele
pandud kohustusi.

III ÜLIÕPILASESINDUS
8. Üliõpilasesinduse valimised toimuvad vastavalt käesolevale
üliõpilasesinduse valimiseeskirjale (edaspidi: valimiseeskiri).

põhikirjale

ning

9. Üliõpilasesinduse korralistel valimistel, mis toimuvad iga aasta kevadsemestril, valitakse
ümber vähemalt 2/3 üliõpilasesinduse liikmetest. Kuni 1/3 üliõpilasesinduse liikmetest on
õigus jääda üliõpilasesindusse teiseks valimisperioodiks valimiseeskirjas kehtestatud
korras.
10. Põhikirja ja valimiseeskirjaga sätestamata küsimused otsustab üliõpilasesindus.
11. Üliõpilasesinduse eelmise koosseisu volitused kehtivad kuni uue koosseisu esimese
koosolekuni.
12. Üliõpilasesinduse liige on kohustatud osa võtma igast üliõpilasesinduse koosolekust ning
täitma otseselt või kaudselt talle suunatud ning põhikirjapäraseid üliõpilasesinduse
otsuseid.
13. Üliõpilasesindus on otsustusvõimeline, kui otsustamisel osaleb üle poole üliõpilasesinduse
koosseisust. Üliõpilasesindus võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid, mis vormistatakse
otsustena. Otsus on vastu võetud lihthäälteenamusega, kui põhikirjas või töö- ja
kodukorras pole sätestatud teisiti.
14. Elektrooniliselt saab toimuda üksnes avalik hääletamine ja elektrooniliselt ei ole võimalik
vastu võtta ega muuta üliõpilaskonna põhikirja. Üliõpilasesinduse koosolekute ja
elektroonilise hääletamise läbiviimise kord reguleeritakse töö- ja kodukorras.
15. Üliõpilasesinduse otsused on avalikud. Otsused, mis puudutavad üliõpilaskonda üldiselt,
avaldatakse üliõpilaskonda võimalikult laialt katvas infokanalis.
16. Üldjuhul kirjutab üliõpilaskonna nimel sõlmitavatele tehingutele, volikirjadele või
muudele otsustele alla üliõpilasesinduse juhatuse esimees (edaspidi: esimees). Esimees
võib selleks volitada ka mõnda muud üliõpilasesinduse liiget.
17. Üliõpilasesindusel on õigus ja kohustus:
17.1.
seista üliõpilastele pakutava hariduse kvaliteedi parendamise eest;
17.2.
seista õppe- ja teadustööks vajaliku keskkonna parendamise eest;
17.3.
seista üliõpilaste sotsiaalsete tagatiste- ja elamistingimuste parendamise eest;
17.4.
tagada üliõpilaskonna esindatus üliõpilaste huvisid ja õigusi puudutavates
otsustusprotsessides;
17.5.
juhtida tähelepanu ülikooli juhtimises ja õppetöös esinevatele puudustele;
17.6.
saada ülikooli struktuuriüksustelt oma tööks vajalikku teavet;
17.7.
koostada ja kinnitada üliõpilasesinduse eelarve;
17.8.
astuda rahvusvaheliste ja siseriiklike ühenduste liikmeks, neid moodustada või
sealt lahkuda;
17.9.
luua sidemeid ja edendada koostööd juriidiliste isikutega;
17.10.
käesolevas põhikirjas ette nähtud piires vallata ja kasutada vallas- ja kinnisvara
ning esineda vastavalt volitustele era- ja avalik- õiguslikes suhetes ülikooli nimel, kui
see ei ole vastuolus ülikooli põhikirjaga;
17.11.
määrata vastavalt volitustele üliõpilasesindajaid;
17.12.
esineda üliõpilaskonna nimel;
17.13.
toetada ja korraldada üliõpilasüritusi;
17.14.
toetada ülikooli üliõpilasühenduste tegevust;
17.15.
korraldada küsitlusi ja arvamusuuringuid;
17.16.
edendada üliõpilaste vaba aja veetmise ja sportimisvõimalusi;
17.17.
pakkuda üliõpilastele vajalikke teenuseid;
17.18.
täita teisi üliõpilaskonna huvidest ja õigustest tulenevad eesmärke.
18. Üliõpilasesinduse ainupädevuses on:
18.1.
üliõpilasesinduse töö- ja kodukorra ning valimiseeskirja vastuvõtmine ja
muutmine;
18.2.
üliõpilasesinduse juhatuse valimine ja tagasikutsumine;

18.3.
üliõpilaskonna põhikirja vastuvõtmine ja muutmine ning põhikirja esitamine
ülikooli nõukogule kinnitamiseks;
18.4.
üliõpilashääletuse läbiviimise otsustamine;
18.5.
üliõpilasesinduse
toimkondade
ja
komisjonide
moodustamine,
ümberkujundamine ning kaotamine;
18.6.
üliõpilaskonna palgaliste ametikohtade moodustamine ja kaotamine;
18.7.
üliõpilasesinduse eelarve koostamine ning ülikooli nõukogule ülikooli eelarve
osana kinnitamiseks esitamine;
18.8.
üliõpilaskonna
esindajate
määramine
ülikooli
nõuandvatesse
ja
otsustuskogudesse, kui õigusaktides ei ole määratud teisiti;
18.9.
ülikooliga seotud küsimustes seisukoha vastuvõtmine ja üliõpilasesinduse
juhatusele vastavate juhiste andmine;
18.10.
korraldada üritusi üliõpilaskonna nimel ning pakkuda üliõpilastele teenuseid,
mis on kooskõlas akadeemilise tava ja üliõpilaskonna põhikirjaliste eesmärkidega;
18.11.
teiste õigusaktidega tema pädevusse antud või üliõpilaskonna tegevuse
seisukohalt oluliste küsimuste otsustamine.
19. Kui üliõpilasesinduse õiguseid rikutakse, taastab rektor üliõpilaskonna põhikirjalised
õigused.
20. Kooskõlas seadustega võib üliõpilasesinduse nõusolekul määrata üliõpilasesindusele
täiendavaid ülesandeid.
21. Üliõpilasesinduse korralised koosolekud toimuvad kord nädalas vastavalt töö- ja
kodukorras kehtestatud korrale.
22. Üliõpilasesinduse erakorralise koosoleku kokkukutsumine toimub vastavalt töö- ja
kodukorras kehtestatud korrale.
23. Üliõpilasesindus kaotab töövõime, kui:
23.1.
ei ole toimunud koosolekuid kuu aja jooksul alates viimasest korralisest
koosolekust;
23.2.
ei ole toimunud koosolekuid hiljemalt 21 kalendripäeva jooksul pärast
valimistulemuste kinnitamist;
23.3.
üliõpilasesindus ei suuda 21 kalendripäeva jooksul alates üliõpilasesinduse
koosseisu esimesest koosolekust valida juhatust;
23.4.
üliõpilasesindus on otsustusvõimetu kolmel järjestikusel koosolekul;
23.5.
üliõpilasesindus ei ole korralisi valimisi välja kuulutanud märtsi teiseks
nädalaks.
24. Üliõpilasesinduse täpsema töökorra määratleb töö- ja kodukord.

IV ÜLIÕPILASKONNA JUHATUS
25. Üliõpilaskonna täitevorganiks on juhatus, kuhu kuuluvad esimees ja aseesimees, kelle
valib salajase hääletuse teel üliõpilasesindus.
26. Juhatusse võib kandideerida iga üliõpilane, kusjuures vähemalt üks juhatuse liige peab
kuuluma üliõpilasesinduse koosseisu.
27. Juhatuse valib üliõpilasesindus üheks aastaks vastavalt töö- ja kodukorras sätestatud
korrale.
28. Üliõpilasesinduse koosolekutel on hääleõiguslikud vaid juhatuse liikmed, kes kuuluvad
üliõpilasesinduse koosseisu.

29. Üliõpilasesinduse koosolekute vahelisel ajal esindab üliõpilaskonda juhatus, kes juhindub
oma tegevuses põhikirjast ning täidab üliõpilasesinduse poolt talle antud ülesandeid
delegeeritud õiguste ja kohustuste piires.
30. Juhatuse liikme volitused algavad koheselt pärast valimist.
31. Juhatuse liikme volitused lõppevad:
31.1.
uue juhatuse volituste algusega;
31.2.
tema tagasiastumisega;
31.3.
tema tagasikutsumisega;
31.4.
tema eksmatrikuleerimisega.
32. Juhatuse liikme erakorralise valimise tingimused sätestatakse töö- ja kodukorras.
33. Juhatusel on järgmised õigused ja kohustused:
33.1.
esindada üliõpilaskonda üliõpilasesinduse kehtestatud korras;
33.2.
koordineerida üliõpilasesinduse tööd ja igapäevast tegevust;
33.3.
kinnitada toimkondade koosseis ja juhid ning määrata juhatuse liikmed, kelle
töövaldkonda toimkond kuulub ning nõuda aruannet tegevuse kohta;
33.4.
koostada üliõpilasesinduse eelarvekava ja esitada see üliõpilasesindusele
kinnitamiseks;
33.5.
korraldada üliõpilasesinduse kasutuses oleva vara valdamist ja kasutamist
vastavalt ülikoolis kehtivale korrale;
33.6.
korraldada
üliõpilasesinduse
eelarveliste
vahendite
kasutamist
üliõpilasesinduse poolt kehtestatud korras;
33.7.
koostada üliõpilasesinduse eelarve täitmise aruanne ja esitada see
üliõpilasesindusele kinnitamiseks;
33.8.
otsustada üliõpilasesinduse juurde palgaliste ametikohtade loomine ja
likvideerimine ning loodud ametikohtade täitmine, töölepingute sõlmimine ning
lõpetamine vastavalt rektorilt saadud volitustele;
33.9.
koostada üliõpilasesindusele kinnitamiseks oma tegevuskava;
33.10.
aruandekohustus üliõpilasesinduse ees.

V TEGEVUSE KAVANDAMINE JA RAHASTAMINE
34. Oma tegevuse kavandamiseks koostab üliõpilasesindus viieaastase strateegia ja juhatus
üheaastase tegevuskava.
34.1.
Strateegia võetakse vastu ja tegevuskava kinnitatakse üliõpilasesinduse
koosseisu poolthäälteenamusega.
35. Üliõpilasesinduse tegevuseks vajalikud vahendid moodustuvad:
35.1.
ülikooli vahenditest, mis on ette nähtud omavalitsuse teostamiseks;
35.2.
vabatahtlikest annetustest ja sihtotstarbelisest abist;
35.3.
oma üritustest ja tegevusest saadud tuludest.
36. Üliõpilasesinduse eelarve ülikooli eelarve osana kinnitab ülikooli nõukogu.
37. Üliõpilasesindus kasutab oma vara põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks vastavalt
üliõpilasesinduse õigusaktidele.
38. Üliõpilasesinduse rahaliste vahendite kasutamise eest vastutavad juhatuse esimees ja
rahandusvaldkonna eest vastutav juhatuse liige.
39. Üliõpilasesinduse raamatupidamine toimub ülikooli rahandusosakonna kaudu.

VI ARUANDLUS JA KONTROLL
40. Üliõpilaskonna kontrollorganiks on üliõpilasesinduse poolt määratud revisjonikomisjon.
41. Juhatuse tegevuse vastavust üliõpilasesinduse otsustele, raamatupidamise õigsust, vara ja
vahendite kasutamise sihipärasust ja seaduslikkust kontrollib revisjonikomisjon ja ülikooli
siseaudiitor.
42. Revisjonikomisjon valitakse üheks aastaks vastavalt töö- ja kodukorras sätestatud korrale.
43. Revisjonikomisjoni liikmed ei tohi kuuluda üliõpilasesinduse juhatusse ega ühegi
toimkonna koosseisu.
44. Revisjonikomisjoni osas erisätete puudumisel kohaldatakse revisjonikomisjoni suhtes
toimkondade tööd korraldavaid üldisi juhiseid.
45. Revisjonikomisjoni kohustused:
45.1.
kontrollida üliõpilaskonna juhatuse tegevuse vastavust õigusaktidele,
üliõpilaskonna strateegiale, üliõpilasesinduse määrustele ning otsustele;
45.2.
kontrollida üliõpilasesinduse eelarveliste vahendite kasutamise sihipärasust ja
seaduslikkust;
45.3.
teavitada üliõpilasesindust avastatud puudustest ja teha ettepanekuid avastatud
puuduste kõrvaldamiseks.
46. Revisjonikomisjoni õigused:
46.1.
kontrollida revideeritavatel ametikohtadel olevate isikute töökohustuste
täitmist;
46.2.
nõuda revideeritavatel ametikohtadel olevatelt isikutelt dokumentatsiooni
esitamist ning saada loetletud dokumentidest koopiaid ja väljavõtteid;
46.3.
saada revideeritavatel ametikohtadel olevatelt isikutelt ja teistelt isikutelt
suulisi ning kirjalikke seletusi.
47. Avastatud puudustest või rikkumistest teavitab revisjonikomisjon kirjalikult
üliõpilasesindust ja vajadusel rektorit.

VII ÜLIÕPILASHÄÄLETUS
48. Oluliste küsimuste otsustamist kõigi üliõpilaste poolt nimetatakse üliõpilashääletuseks.
49. Üliõpilashääletusele pannakse üliõpilaste huvide seisukohalt tähtsad küsimused, kui seda
nõuab vähemalt l/20 üliõpilastest või vähemalt 1/3 üliõpilasesinduse liikmetest.
50. Üliõpilashääletuse korra kehtestab üliõpilasesindus vastavalt töö- ja kodukorrale.
51. Üliõpilashääletuse tulemused on üliõpilasesindusele siduvad ning need kuuluvad
avalikustamisele.

VIII PÕHIKIRJA MUUTMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
52. Üliõpilaskonna põhikirja ja selle muudatused võtab vastu üliõpilasesindus ja kinnitab
ülikooli nõukogu.
53. Põhikirja muutmise algatamise õigus on vähemalt 1/20 üliõpilastest, 1/3 üliõpilasesinduse
liikmetest või juhatusel.
54. Põhikirja muutmise ettepanek tuleb esitada juhatusele, kes paneb põhikirja muutmise
ettepaneku järgmisel üliõpilasesinduse korralisel koosolekul hääletusele.

55. Põhikirja muutmise otsuse võtab vastu üliõpilasesindus 2/3 poolthäälteenamusega.
Küsimuse võib panna ka üliõpilashääletusele põhikirjas kehtestatud korras.
56. Üliõpilaskond lõpetab oma põhikirjalise tegevuse seadusega ette nähtud juhtudel.
IX RAKENDUSSÄTTED
57. Põhikiri jõustub pärast kinnitamist ülikooli nõukogus.
58. Põhikirja jõustumisel viiakse 60 kalendripäeva
üliõpilasesinduse õigusaktid.
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