
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI EESTI MEREAKADEEMIA 
ÜLIÕPILASKOGU SISEKORRAEESKIRI 

 
 
I ÜLDSÄTTED 
 
1. Käesolev sisekorraeeskiri on sätestatud vastavalt Tallinna Tehnikaülikooli Eesti 

Mereakadeemia üliõpilaskogu põhimääruse 3.punktile. 
2. Sisekorraeeskirjas sätestatakse: 

2.1. üliõpilaskogu liikmelisuse kord; 
2.2. juhatuse ja juhatuse liikme valimise, tagasikutsumise ja -astumise kord; 
2.3. sisekorraeeskirja kinnitamise ja muutmise kord. 

 
II LIIKMELISUSE KORD 
 
3. Üliõpilaskogu liige: 

3.1. on eeskujulik, sõbralik, avatud, väärikas, osavõtlik, aktiivne ja abivalmis; 
3.2. arvestab, et ta kujundab oma tegevusega TalTechi, TalTech EMERA ja üliõpilaskogu 

mainet; 
3.3. täidab korrektselt talle määratud ülesanded. 

4. Üliõpilaskogu liikmeks astumise või liikmelisuse lõpetamise avaldus (edaspidi avaldus) 
esitatakse Üliõpilaskogu juhatusele (edaspidi juhatus).  

5. Vilistlane esitab üliõpilaskogu liikmelisuse säilitamiseks avalduse üliõpilaskogu juhatusele 
oma lõpetamise aasta 30. juuniks. Avalduse mitteesitamisel lõpeb vilistlase üliõpilaskogu 
liikmelisus. 

6. Üliõpilaskogu liikmestaatused on lihtliige ja juhatuse liige. 
6.1. Lihtliikmeks saamiseks tuleb esitada juhatusele vastav avaldus. 
6.2. Juhatuse liikmeks saamiseks tuleb kandideerida ja saada valitud juhatuse valimistel 

üliõpilaskogu koosoleku käigus, juhatuse valimised toimuvad vähemalt kord aastas 
(vastavalt üliõpilaskogu töökorrale). Juhatuse liikmeks võivad kandideerida kõik 
teaduskonna üliõpilased.  

7. Ajateenistuskohustuse täitmise, välisõppe või -praktika ajal säilib üliõpilaskogu liikme 
liikmestaatus. 

8. Üliõpilaskogul on õigus lihtliikme väljaarvamiseks üliõpilaskogust (vastavalt üliõpilaskogu 
töökorrale) üliõpilaskogu koosoleku 3/5 (kolme viiendiku) häälteenamuse alusel, kui liige:  
8.1. Kahjustab oma tegevusega üliõpilaskogu nime ja/või mainet; 
8.2. On eksinud oma tegevusega Eesti Vabariigi seaduste, TalTech üliõpilaskonna põhikirja, 

üliõpilaskogu põhimääruse, sisekorraeeskirja või heade tavade vastu. 
8.3. Puudunud põhjuseta vähemalt kolmelt üliõpilaskogu koosolekult viimase 12 kuu 

jooksul. Põhjuseta puudumisena läheb kirja koosolekul mõjuva põhjuseta 
mitteosalemine ning endale volitatud esindaja mitteleidmine.  

8.4. Ajateenistuskohustuse täitmise, välisõppe või -praktika ajal säilib üliõpilaskogu liikme 
liikmestaatus. 

 
III JUHATUSE VALIMINE, TAGASIKUTSUMINE JA -ASTUMINE 
 
Juhatuse valimine 
 
9. Juhatusse kandideerida soovijad annavad kandideerimissoovist teada kandideerimisperioodi 

jooksul. Kandideerimisperiood algab valimiste väljakuulutamise hetkel juhatuse valimistele 



eelneval üldkoosolekul ja lõppeb kaks tööpäeva enne valimisi. Kandidaadid teatavad samas 
ka töövaldkonna või töövaldkonnad, mille juhatuse liikmeks soovitakse kandideerida. 

10. Iga juhatuse liige vastutab konkreetse töövaldkonna eest. Töövaldkonnad on: 
10.1. haridus- ja sotsiaalvaldkond; 
10.2. ürituste- ja kultuurivaldkond; 
10.3. turundus- ja kommunikatsioonivaldkond; 
10.4. haldusvaldkond 
10.5. majandus-, arendus- ja integratsioonivaldkond. 

11. Iga juhatuse liige valitakse vastava töövaldkonna jaoks eraldi. 
12. Juhatuse liikmed valivad enda seast konsensuslikult juhatuse esimehe. 
 
Juhatuse või juhatuse liikme tagasikutsumine 
 
13. Juhatuse või juhatuse liikme tagasikutsumiseks peab vähemalt ¼ (veerand) üliõpilaskogu 

liiget esitama kirjaliku ja põhjendatud avalduse juhatusele.  
14. Juhatuse või juhatuse liikme tagasikutsumise menetlemine toimub alljärgnevalt:  

14.1. koosoleku juhataja loeb ette üliõpilaskogu liikmete poolt koostatud 
tagasikutsumise avalduse;  

14.2. sõna antakse tagasikutsumise avalduse algatanud üliõpilaskogu liikmete 
esindajale;  

14.3. tagasikutsutava(te) sõnavõtt;  
14.4. küsimuste esitamise ja vastamise voor;  
14.5.  sõnavõtud;  
14.6. tagasikutsutava(te) lõppsõna;  
14.7. hääletamine.  

15. Koosoleku juhatajal ja tagasikutsumise algatanud liikmete esindajal on aega 
tagasikutsumise avalduse teksti tutvustada ning tagasikutsutaval juhatuse liikmel on õigus 
tutvustada enda seisukohti koosoleku juhataja poolt määratud aja piires.  

16. Juhatuse või juhatuse liikme õnnestunud tagasikutsumise korral, täidetakse vabanenud 
juhatuse liikme kohad erakorraliste valimiste läbiviimisega. 

 
Juhatuse liikme tagasiastumine 
 
17. Juhatuse liige, kes soovib omal soovil juhatuse liikme kohalt tagasi astuda, esitab selleks 

kirjaliku avalduse juhatusele.  
18. Juhatuse  liikme volitused lõpevad avalduse rahuldamise hetkel.  
19. Juhatus rahuldab juhatuse liikme esitatud avalduse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul, kui 

avaldusest nähtub selgelt omal soovil lahkumise tahe. 
20. Juhatuse liikme tagasiastumise korral, täidetakse vabanenud juhatuse liikme koht 

erakorraliste valimiste läbiviimisega. 
 
IV SISEKORRAEESKIRJA KINNITAMINE JA MUUTMINE 
 
21. Sisekorraeeskirja kinnitab ja teeb sellesse muudatusi üliõpilaskogu 2/3 liikmete       

poolthäältega. 
22. Sisekorraeeskirja muutmise algatamise õigus on vähemalt viiel üliõpilaskogu liikmel 

ühisavaldusega. 


