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Vastu, yöetud Üliõpilaskonna Edustuse 
poolt 18Л1.1930a. Maksma pandud .
Uliöpi lask. n du s t us о о t sus e 8a 6.11 • <-

VI. Edustuse valimised.

§30.

c ' on kevadsemestril - märtsikuus. Valimiste pevad maaral)
Edustus ja teatab üliopilaskonnale 3 nadalat e н ,

....\SJÜhul, kui Edustuse tegevus lõppeb enne sell
-oc 2.d-tnse Edustuse erakorralised valimised, —l а , * I a- i Se
valitud Edustuse volitused kestavad kuni järjekordsete когга-

tX3vŠKieel kuu j
, o-l-isiement 7 päeva jooksul pääle Edustuse tegevuse .

s valimiste päevad 3 nädalat -
se algust.

. §31.
VaHiad on Tartu üliõpilaskonna la liikmed selle .põhikir ja t 

985).
takse vali-aistoimkonna poolt Ulikoolis olevate andmete järele 

rikud üliõpilased voetakse nimekirja ka valimiste nestel "likoi 
sellekohaste tõenduste põhjal.

§32
о randi ua 0 1

< §33.
Valimised korraldab Tartu Üliõpilaskonna Edustus või erakor

raliste valimiste juhul Juhatus selleks vali tun toimkonna Kauni
Vali-ilstoimkonda kuuluvad viis valitud Edustuse iiigetjai. 

mekir -ademesindajad, viimased kuni nimekirjade oigekstuniista . 
seni sõnaõigus ega ja hiljem täisöigusliste liikmetena.

Vaiimistoimkonna ülesanded: . ... .
a) Valimiste kottaldamine, valimiste käigu järele valvamine, 

korrapidamine valimisruumisi + iPja kõigile teatava .vS ja f--e 
ühiste andmine valimiste asjus: . 
e vastuvõtmine ja õigekstunnistamlne

" ' " * ’ väljaandmine 

Ъ) valimiste korra tutvustamine 
saadavaks tegemine,.

c) kandida aiide nim ekir j ~ . - , . „ _. . .. -i •. _
d valimissedelite valmistamine ja valijatele как V -jaandmine ej ialimiskäigu protokollimine, valimise tagajärgede kokkuvõt 

mine ja üliõpilaskonna Juhatusele esitamine.
§34

Edustuse valimis toimetatakse häälteandmisega ühele kandidat 
tide nimekir j adest. . . , ... . 3 m ,kandidaatide nimekirjades võivad -andideerida -artu Ülikool, 
üliõpilssed §4. alusel ^u,S.§85).

' §35.

Kandidaatide nimekirjad antakse ära kolme päeva jooksul hilj 
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malt 8 x 24 tundi enne valimiste algust valimistoionna.e • 
Nimekirjadele võivad rühmad pealkirjana oma nimetuse —anu 

^Kandidaatide nimekirjad on eestikeelsed. Eestikeelse nimek 
kirja kõrval tulek vähemusrahvuste esitajale soovil ла vastav 
võõrakeelne nimekiri välja panna.

§36.
Kandidaatide nimekirja on õigus esitada mitte vähem kui 15 

valija allkirjaga.
_ ■ §37.

Nimekirjal märgitakse kandidaatide ees- ja perekonnanimi, 
aadress ja Jlikooli matrikli nr.

§38 .
Igale esitatavale nimekirjale lisatakse juure ülesseatud 

kandidaatide kirjalik nõusolek selles nimenizjas Kandideeri
miseks .

§39 .
Kandidaatide nimekirjade esitamise jun es teatavad esitajad 

kirjalikult, kes .allakirjutajatest on valimistoimkonnas nende 
nimekirja esindaja, viimast vastava volitusi gavarustades, 
kui seda ei ole tehtud, arvatakse nimekirja esindajaks esimene 
allakirjutaja.

§40 .
Iga. valija võib ainult ühele kandidaatide nimekirjale alla 

kirjutada- vastasel korral jääb maksvaks, see allkiri, mis, jär
jekorras esimesena esitatud nimekirjale - 1eS nimekirjas ei VOl 
sama valija esineda kandidaadina ja nimekirja allakirjutajana 
ja selliselt esinenud valija allkiri tühistatakse.

§41-
Ülesseatud kandidaatide arv ei või oi J a ella 5 ja üle Edush 

tüse liikmete arvu.
§42,

Üht ja sama kandidaati ei või üles seada enam kui kahes kan
didaatide nimekirjas. Kadidaat, kes kahes nimekirjas üles zuad 
seatud, teatab kirjalikult 2 x 24 tunni jooksul pärast vali
miste tagajärgede lugemise lõppu, millises nimekirjas tema soo
vib valitud saada. Kui teadaanne puudub, tunnistatakse kandi
daat valituks selle nimekirja järele, milles kandidaat järjekor
ras läheml esimesele kohale, ühesuguse järjekorra juures aga 
selle nimekirja järele, mis rohkem hääli' saanud.

Üksikute nimekirjade esindajad võivad kuni, valimissedelite 
äraandmise aja lõpuni teatada, et nende nimkirjad ühinevad 
häälte ülejääkide arvestamiseks, 
jad oma iseseisvuse.

§43,
Kandidaatide nimekirjad on tagasivõtmatud, samuti ka ühine- 

mis teadaandeu.
Kui esitatud kandidaatide nimekiri ei vasta valimiskorra mää

rustele, on valimis toimkond kohustatud sellest hiljemalt 7x24 
tunni jooksul enne valimsste algust teatama nimekirja, esindaja
le (resp. esimesele allakirjutajale), ühtlasi antakse võimalus 
teha vastavaid pahandusi kuni 5 x 24'tundi enne valimiste algust..

§44.
Kõik korrapäraseks tunnistatud kandidaatide nimekirjad nunmer 



datakse järjekorras nende esitamise aja järele, ja pannakse 
kõik korraga Ülikooli eesruumi ja Uliõpilasmai ja nähtavale 
kohale välja hiljemalt 4 x 24 tundi enne valimiste algust.

§45.
üliõpilaskonna Edustuse valimised teostatakse valimisse

deli kinnises ümbrikus isiklikult valhimis kasti laskmise teel
§46.

Valimissedelid peavad oma välimuse poolest olema täiesti 
ühesarnased: ühesuurused valged paberilehed, märgitud Üliõpi 
laskonna pitsatiga.

§47.
Valimissedelid ühes Ümbrikuga, mõlemad pitsatiga varustä- 

tud jagab välja valimistoimkond valimisteks määratud ajal 
ja kollal. Sedelid antakse välje allkirja vastu matrikli, üli 
õpilaskaardi või õpperaamatu ettenäitamisel.

Kahtluse korral võib valinistoimkond nõuda päevapildiga 
varustatud isikuttõendava dokumendi ettenäitamist.

§48.
Iga valija kirjutab valimissedelile selle kandidaatide 

nimekirja numbri (märgis või sõnas), millele oma hääle soo
vib anda.

§49.
Häälteandmise ajal on valimisruumes vähemalt 3 valimistoim- 

konna liiget. Valimiskäigu kohta peetakse protokolli.
Üliõpilasmaja avalikes ruumes on keelatud valimiste kestet 

teha kihutustööd} vaiimisruumis ei tohi viibida kõrvalised 
isikud, valijal peab olema kindlustatud valimissaladus.

Korda peab valimisruumis valimistoimkond: valimiskasti 
juures peab alaliselt valvet üks toimkonna liige.

§50.
Valimised toimetatakse Jliõpilasma jas valimistoimkonna poo 

selleks korda seatud ruumis ja valimisteks määratud tundidel.
§51.

Valimissedelid lastakse sellekohasesse ühe avausega kasti, 
mis häälteandmise vaheaegadel jinni pitseeritakse valimis
toimkonna poolt.

§52.
Häälte äraandmise aja lõppedes võivad valimissedelid ära 

anda veel ainult need valijad, kes siis juba valimisruumis vii
bivad .

§53.
Häälteandmise aja lõppedes kuulutab valimistoimkonna juha

taja valimised lõppenuks ning valimistoimkond asub valimisse
delite läbivaatamisele ja lugemisele, mis sünnib avalikult. 
Selle järele kas valimissedelid vastavad valimiskorrale (sel
le põhikirja Ш6,47,48) või mitte ja kas on selgesti näha, 
missuguse nimekirja noolt on hääletatud, tunnistatakse need 
maksvateks või mittemaksvateks.

§54.
Valimissedelite maksvaks või maksvusetuks tunnistamise ot

sustab valimistoimkond lõpulikult liht-häälteenamusega. Häälte 



pooleks langemisel jääb sedel maksvusetuks. Maksvusetuks 
tunnistatud 'valimissedelid nummerdatakse ja tehakse märkused 
valimisprotokollis ühes põhjuste nimetamisega, miks sedelid nii 
maksvusetuks loetud ja lisatakse protokolli juure.

§55 .
Pärast maksvate sedelite üldarvu kindlakstegemise loetakse 

ja protokollitakse ni^.ekirjadele antud häälte arvud.
§56 .

Valimistel antud maksvate häälte üldine arv jagatakse 
Edustuse liikmete üldarvu pääle. Saadud terve arv on valimis- 
jagaja.

§57 .
Kandidaatide nimekirjadele antud häälte arv jagatakse va

limis jagajale. Jagamisest saadud terved arvud näitavad vasta
vatele nimekirjadele langevate kohtade arvu. Kui nii saadud 
kohtade summa vähem on kui Edustuse liikmete üldarv, siis jao
tatakse puuduolev arv kohti nimekirjade vahel, nende jagamis- 
ülejääkide suuruse järjekorras, arvesse võttes $42 lubatud 
Ühinemisi. Uhesuuruste ülejääkide puhul otsustab liisk,

§58 .
Kui §57 ettenähtud jaotamisel mõnele iseseisvale kandidaa

tide nimekirjale rohkem Edustuse liigetekohti langeb, Kui sel
les nimekirjas kandidaate on. jaotatakse need ülejäänud Edus
tuse liikmetekohad sama §57 korras teiste kandidaatide nime
kirjade vahel.

§59 .
Kandidaadid loetakse valituiks esitatud nimekirjades ära- 

tähendatud järjekorras.
§60 .

Valimisprotokolli tunnistab õigeks ja kirjutab alla vali- 
mistoimkond ja valijad, kes seda soovivad. Valimistoimkonna 
protokollide, tarvis peetakse eriraamat, mis hoitakse Üliõpi- 
las konna kirjakogus.

Valimisprotokolli põhjal (^60) selgunud valimiste tagajärjed 
pannakse valimistoimkonna noolt kohe välja üliõpilasmaja eesruu
mi nähtavale kohale, ühtlasi..esitab valimistoinkond kogu vali
miste kohta käiva materjali "üliõpilaskonna Juhatusele/

/ §61.
Pärast valimistaga järgede valiuistoimkonna poolt väljapane

mise 2 x 24 tunni jooksul võib iga valija valimiste kohtu kir
jalikult Kaebusi tõsta ühes põhjenduste esitamisega. Kaebus an4k 
takse valimis toimkonnale, kes omalt poolt juurelisatud seletuste 
ga kaebused 24 tunni jooksul pärast kaebuste esitamise tähtaja к 
lõppu annab edasi üliõpilaskonna Juhatusele.

§62.
üliõpilaskonna valimised kinnitab Ülikooli Valitsus. Kin

nitamisega ülikooli Valitsuse poolt omandavad valimised sea
dusliku jõu. mittekinnitamise korral kuulutatakse uued vali
mised välja 7 päeva pärast sellekohase teadaande saabumist.

§63.
Kahe nädala jooksul pääle valimiste tagajärgede kinnita

mist astub kokku uus idustus endise Juhatuse kutsel.
Edustuse koosolekuid juhatab kuni uue esimehe valimiseni
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endine Üliõpilaskonna esimees, ja protokollib kuni uue sekre
täri valimiseni endine sekretär.

§64 .

Kui mõnesugusel juhtumisel Edustuse liige lahkub, siis as
tub tema asemele järgmine kandidaat sellest nimekirjast, mille 
järele lahkunud liige valitud.

§65 .

Kui hiljem iseseisvas kandidaatide nimekirjas ei leidu enam 
kandidaate vabanenud Edustuse liikmete kohtade täitmiseks, tu
levad vabaksjäänud kohad jaotamisele teiste nimekirjade vahel 
§57 ja 58 ettenähtud korras.

Valimiskorra väljavõte Tartu Üliõpilaskonna põhi
kirjast õige.

I Edustuse valimis toimkonna


