
EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA ÜLIÕPILASKONNA 

P Õ H I K I R I 

  

1.  ÜLDSÄTTED 

1.1. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (edaspidi: EMTA) üliõpilaskonna põhikiri         

(edaspidi: põhikiri) sätestab üliõpilaskonna määratluse ja põhieesmärgid, tema        

esindus- ja täitevorganite moodustamise korra ning nende ülesanded ja töökorra. 

1.2. EMTA üliõpilaskond (edaspidi: üliõpilaskond) on institutsioon, mis teostab        

EMTA üliõpilaste (edaspidi: üliõpilaste) õigust omavalitsusele, sealhulgas õigust        

otsustada ja korraldada iseseisvalt üliõpilaselu küsimusi, lähtudes üliõpilaste        

huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest, kooskõlas seaduste ning teiste         

õigusaktidega. 

1.3. Üliõpilaskonna moodustavad kõik EMTA-sse immatrikuleeritud üliõpilased. 

1.4. Üliõpilaskonna  tegevuse põhieesmärgid on: 

1.4.1. seista üliõpilaste kvaliteetse hariduse eest EMTA-s; 

1.4.2. toetada õppe-, teadus- ja loometööks vajaliku keskkonna loomist; 

1.4.3. tagada üliõpilaskonna esindatus üliõpilaste huvisid ja õigusi puudutavate        

otsuste tegemisel; 

1.4.4. osaleda aktiivselt õppetöös ja üliõpilasüritustel; 

1.4.5. teised üliõpilaskonna huvidest ja õigustest tulenevad eesmärgid. 

1.5. Üliõpilaskonna esindusorganiks on üliõpilaste poolt demokraatlikult valitud kuni        

5-liikmeline EMTA üliõpilasesindus (edaspidi: üliõpilasesindus).     

Üliõpilasesindusel on oma pitsat ja sümboolika. 

1.6. Üliõpilasesinduse ingliskeelne nimi on Student Council of the Estonian Academy           

of Music and Theatre. 

1.7. Üliõpilaskonna täitevorganiks on üliõpilasesinduse poolt valitud üliõpilasesinduse       

juhatus. 

1.8. Üliõpilasesinduse esmaseks töökeeleks on eesti keel, teiseks töökeeleks on inglise          



keel juhul, kui üliõpilasesinduses on liikmeid, kes on immatrikuleeritud         

välistudengid. Üliõpilasesindus tagab üliõpilaskonda ja üliõpilaselu puudutavate       

oluliste otsuste ja teadete edastamise ka inglise keeles.  

1.9. Üliõpilaskonna tegutsemise aluseks on üliõpilaskonna põhikiri, ülikooliseadus,       

EMTA põhikiri ja teised õigusaktid. 

 

2. ÜLIÕPILASESINDUSE STRUKTUUR 

2.1. Demokraatlikult valitud üliõpilasesinduse juurde kuuluvad ka toetajaliikmed ning        

üliõpilasklubi liikmed, kellel puudub hääleõigus, kuid kellel on oma ülesanded,          

õigused ja kohustused. 

 

3. ÜLIÕPILASESINDUS  

3.1. Üliõpilasesindus on üliõpilaskonna poolt demokraatlikult valitud esindusorgan. 

3.2. Üliõpilasesindus on kuni 5-liikmeline, igal liikmel on oma ametikoht ja          

vastutusvaldkond: 

3.2.1. Esimees: 

3.2.1.1. on üliõpilasesinduse juhatuse liige. 

3.2.1.2. koordineerib kogu üliõpilasesinduse tööd ja on vastutav töö        

sujumise eest. 

3.2.1.3. on vastutav üliõpilasesinduse finantsvaldkonna eest. 

3.2.1.4. on EMTA nõukogu liige. 

3.2.1.5. osaleb partnerorganisatsioonide töös. 

3.2.2. Aseesimees kommunikatsiooni valdkonnas: 

3.2.2.1. on üliõpilasesinduse juhatuse liige. 

3.2.2.2. vastutab üliõpilasesinduse kommunikatsioonikanalite haldamise ja     

informatsiooni vahetuse eest. 

3.2.2.3. protokollib üliõpilasesinduse koosolekuid. 

3.2.2.4. on EMTA nõukogu liige. 



3.2.2.5. osaleb partnerorganisatsioonide töös. 

3.2.3. Aseesimees spordivaldkonnas: 

3.2.3.1. on üliõpilasesinduse juhatuse liige. 

3.2.3.2. vastutab üliõpilaste sportliku aktiivsuse eest. 

3.2.3.3. on EMTA nõukogu liige. 

3.2.3.4. osaleb partnerorganisatsioonide töös. 

3.2.4. Välis- ja vahetusüliõpilaste koordinaator: 

3.2.4.1. täidab tuutori ülesandeid. 

3.2.4.2. on vastutav kõnealuste õpilaste integreerumise eest. 

3.2.4.3. korraldab oma valdkonna üritusi. 

3.2.4.4. osaleb vastavate partnerorganisatsioonide töös. 

3.2.5. Administraator: 

3.2.5.1. haldab üliõpilasesinduse teadetetahvlit. 

3.2.5.2. on vastutav üliõpilasesinduse inventari soetamise, kättesaadavuse      

ja hooldamise eest. 

3.2.5.3. on vastutav üliõpilasesinduse lahtiolekuaegade graafiku     

koostamise ja levitamise eest. 

3.3. Üliõpilasesinduse liikmete ühisteks ülesanneteks on: 

3.3.1. üliõpilasesinduse kodukorra, valimiseeskirja ja teiste regulatsioonide      

vastuvõtmine ja muutmine; 

3.3.2. üliõpilasesinduse juhatuse valimine ja tagasikutsumine; 

3.3.3. põhikirja muudatusettepanekute läbiarutamine ja EMTA nõukogule      

kinnitamiseks esitamine; 

3.3.4. üliõpilasesinduse eelarve projekti koostamine; 

3.3.5. üliõpilasesinduse valimiste väljakuulutamine; 

3.3.6. teiste üliõpilaskondadega liitude ja organisatsioonide moodustamise,      

nendega ühinemise ja eraldumise üle otsustamine õigusaktidega sätestatud        

alusel ja korras; 

3.3.7. üliõpilaskonna rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks astumise või      



nendega koostöö alustamise otsustamine; 

3.3.8.  üliõpilaskonna ja EMTA-ga seotud küsimustes seisukoha võtmine; 

3.3.9. ettepanekute tegemine EMTA rektoraadile üliõpilasesinduse eelarves      

määratud personalikulude kasutamiseks; 

3.3.10. üliõpilastele suunatud teenuste pakkumise otsustamine; 

3.3.11. üliõpilaskonna esindamine ja otsustamine üliõpilaskonna nimel; 

3.3.12. üliõpilaste vaimsete ja sotsiaalsete huvide ning õiguste eest seismine; 

3.3.13. üliõpilaste arvamuse väljaselgitamine küsitluste ja arvamusuuringute      

korraldamise teel; 

3.3.14. üliõpilaskonna esindajate määramine EMTA nõukokku, Eesti      

Üliõpilaskondade Liidu organitesse ning teistesse institutsioonidesse ja       

otsustuskogudesse; 

3.3.15. EMTA üliõpilaskonna ürituste korraldamine; 

3.3.16. üliõpilaste vaba aja ja sportimisvõimaluste edendamine; 

3.3.17. muud Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad        

ülesanded. 

3.4. Üliõpilasesinduse liikmetel on õigus: 

3.4.1. hääleõigusele. 

3.4.2. saada oma töö eest palka. 

3.4.3. kandideerida üliõpilasesinduse valimistel. 

3.4.4. omada püsivat ligipääsu üliõpilasesinduse ruumile. Üliõpilasesinduse      

liikmele antakse ruumi võti. 

3.4.5. vastavalt üliõplasesinduse kodukorrale saada osa liikmelisusega      

kaasnevatest eelisõigustest. 

3.5. Üliõpilasesinduse liikmed on kohustatud: 

3.5.1. võtma osa üliõpilasesinduse koosolekutest; ilma mõjuva põhjuseta enam        

kui kahelt järjestikkuselt korraliselt koosolekult puudumist loetakse       

põhikirja rikkumiseks; 

3.5.2. tundma käesolevat põhikirja ja käituma vastavalt sellele. 



3.6. Üliõpilasesinduse liige arvatakse selle koosseisust välja ja tema üliõpilaskonna         

esindaja volitused lõpevad, kui ta: 

3.6.1. esitab vastavasisulise avalduse; 

3.6.2. on korduvalt eksinud käesoleva põhikirja vastu ja üliõpilasesindus on         

teinud tema üliõpilasesindusest väljaheitmise otsuse; 

3.6.3. eksmatrikuleeritakse. 

3.7. Juhul kui üliõpilasesinduse liige astub uuele õppetasemele ja teatab         

üliõpilasesinduse juhatusele kirjalikult oma soovist jätkata üliõpilasesinduse       

liikmena, ei arvata teda üliõpilasesinduse koosseisust p 3.6.3 alusel välja. 

3.8. Üliõpilasesinduse liige võidakse juhatuse otsusega viia ajutiselt üle        

toetajaliikmeks, kui ta: 

3.8.1. õpib välismaal pikemalt kui üks kalendrikuu; 

3.8.2. jääb akadeemilisele puhkusele ja ei saa üliõpilasesinduse töös aktiivselt         

osaleda. 

3.9. Juhul kui üliõpilasesinduse liige lahkub ametikohalt punktis 3.6 või 3.8 nimetatud           

põhjustel, täidetakse koht punkt 7.12 kohaselt. Olukorras, kus ükski toetajaliige          

vabanenud kohale kandideerida ei soovi, jätkab lahkunud liikme ülesannete         

täitmist ajutiselt üks üliõpilasesinduse liikmetest. Ajutisel kohusetäitjal on õigus         

saada tehtava töö eest lisatasu võrdselt oma enda ametikohaga teenitud tasuga. 

 

4. TOETAJALIIKMED 

4.1. Üliõpilasesinduse toetajaliikmete arv ei ole piiratud. 

4.2. Üliõpilane, kes soovib saada toetajaliikmeks, saadab vastavasisulise avalduse        

üliõpilasesinduse e-mailiaadressile. 

4.3. Toetajaliikmete ülesanneteks on abistada üliõpilasesinduse liikmeid nende töös ja         

olla aktiivne kaasamõtleja. Täpsemad ülesanded sätestatakse üliõpilasesinduse       

kodukorras. 

4.4. Toetajaliikmetel on õigus kandideerida üliõpilasesinduse valimistel, et saada        

Üliõpilasesinduse liikmeks. Vastavalt üliõpilasesinduse kodukorrale on neil õigus        



saada osa toetajaliikmelisusega kaasnevatest eelisõigustest. 

4.5. Toetajaliikmed on kohustatud: 

4.5.1. üliõpilasesinduse liikmeid vähemalt ühe projektiga semestris abistama. 

4.5.2. võtma osa üliõpilasesinduse koosolekutest; ilma mõjuva põhjuseta enam        

kui kahelt järjestikkuselt korraliselt koosolekult puudumist loetakse       

põhikirja rikkumiseks; 

4.5.3. tundma käesolevat põhikirja ja käituma vastavalt sellele. 

4.6. Toetajaliikmelt võetakse tema liikmelisus, kui ta: 

4.6.1. esitab vastavasisulise avalduse; 

4.6.2. Valitakse üliõpilasesinduse liikmeks. 

4.6.3. on korduvalt eksinud käesoleva põhikirja vastu ja üliõpilasesindus on         

otsustanud temalt liikmelisuse ära võtta; 

4.6.4. eksmatrikuleeritakse. 

4.7. Juhul kui toetajaliige astub uuele õppetasemele ja teatab üliõpilasesinduse         

juhatusele kirjalikult oma soovist üliõpilasesinduses jätkata, ei võeta temalt         

likmelisust p 4.6.4 alusel ära. 

4.8. Üliõpilasesinduse liige võidakse juhatuse otsusega viia ajutiselt üle üliõpilasklubi         

liikmeks, kui ta: 

4.8.1. õpib välismaal pikemalt kui kolm kalendrikuud; 

4.8.2. jääb akadeemilisele puhkusele ja ei saa toetajaliikmete töös aktiivselt         

osaleda. 

 

5. ÜLIÕPILASKLUBI LIIKMED 

5.1. Üliõpilasklubi liikmete arv ei ole piiratud. 

5.2. Üliõpilane, kes soovib saada üliõpilasklubi liikmeks, saadab vastavasisulise        

avalduse üliõpilasesinduse e-mailiaadressile. 

5.3. Üliõpilasklubi liikmete ülesanneteks on aegajalt üliõpilasesindust ja       

toetajaliikmeid nende töös abistada ning olla aktiivne kaasamõtleja. 

5.4. Üliõpilasklubi liikmetel on vastavalt üliõplasesinduse kodukorrale õigus saada osa         



klubiliikmelisusega kaasnevatest eelisõigustest. 

5.5. Üliõpilasklubi liikmed on kohustatud: 

5.5.1. võtma osa 50% üliõpilasesinduse koosolekutest õppeaastas 

5.5.2. tundma käesolevat põhikirja ja käituma vastavalt sellele. 

5.6. Üliõpilasklubi liikmelt võetakse liikmelisus, kui ta: 

5.6.1. esitab vastavasisulise avalduse; 

5.6.2. on esitanud avalduse astuda toetajaliikmeks ja see on rahuldatud; 

5.6.3. on korduvalt eksinud käesoleva põhikirja vastu ja üliõpilasesindus on         

otsustanud temalt liikmelisuse ära võtta; 

5.6.4. eksmatrikuleeritakse. 

5.7. Juhul kui Üliõpilasklubi liige astub uuele õppetasemele ja teatab         

üliõpilasesinduse juhatusele kirjalikult oma soovist üliõpilasesinduses jätkata, ei        

võeta temalt Üliõpilasklubi liikmelisust p 5.6.4 alusel ära. 

 

 

6. TÖÖKORRALDUS 

6.1. Üliõpilasesinduse töökorralduse alused ning asjaajamise kord kehtestatakse       

käesoleva põhikirja ja üliõpilasesinduse kodukorraga. 

6.2. Üliõpilasesinduse korralised koosolekud toimuvad vähemalt neli korda semestris        

keskmiselt üks kord kalendrikuus. 

6.3. Üliõpilasesinduse koosoleku kutsub kokku ning seda juhatab üliõpilasesinduse        

esimees või esimehe äraolekul aseesimees. 

6.4. Üliõpilasesindus on otsustusvõimeline, kui koosolekul viibib üle poole selle         

koosseisust. 

6.5. Koosolekust tuleb ette teatada kõigile üliõpilasesinduse liikmetele vähemalt kaks         

kalendripäeva. 

6.6. Erakorralise koosoleku kutsub kokku üliõpilasesinduse esimees või esimehe        

äraolekul aseesimees hiljemalt seitsme päeva jooksul pärast: 



6.6.1. üliõpilasesinduse juhatuse vastavasisulist otsust; 

6.6.2. vähemalt kolme üliõpilasesinduse liikme nõudmisel. 

6.7. Üliõpilasesinduse otsused võetakse üldjuhul vastu lihthäälteenamusega. Erandid       

kehtestatakse käesoleva põhikirja ja üliõpilasesinduse kodukorraga. 

6.8. Kõik üliõpilasesinduse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla       

koosoleku juhataja ning protokollija. 

6.9. Üliõpilasesinduse otsused on avalikud. Otsused, mis puudutavad üliõpilaskonda        

tervikuna, tuleb avaldada üliõpilasesinduse koduleheküljel, üliõpilasesinduse      

teadetetahvlil ning üliõpilaskonna sotsiaalmeediavõrgustiku leheküljel. 

6.10. Üliõpilasesindusel on õigus tühistada juhatuse otsus, juhul kui see on vastuolus            

käesoleva põhikirja või muude õigusaktidega. 

6.11. Üliõpilasesindus loetakse töövõimetuks kui: 

6.11.1. üliõpilasesindus ei ole kogunenud koosolekule kuuekümne kalendripäeva       

jooksul alates viimasest koosolekust või uue koosseisu puhul kolmekümne         

kalendripäeva jooksul alates üliõpilasesinduse valimistulemuste     

kinnitamisest rektori poolt; 

6.11.2. üliõpilasesindus ei suuda kolmekümne kalendripäeva jooksul alates       

üliõpilasesinduse koosseisu esimesest koosolekust valida üliõpilasesinduse      

juhatust; 

6.11.3. üliõpilasesindus ei ole korralisi valimisi välja kuulutanud 1. maiks. 

6.12. Töövõime kaotuse puhul korraldatakse üliõpilasesinduse erakorralised valimised       

vastavalt käesolevale põhikirjale ja üliõpilasesinduse valimiseeskirjale. 

 

7. VALIMISED 

7.1. Üliõpilasesinduse liikmed valitakse elektroonilise hääletuse teel. 

7.2. Üliõpilasesinduse liikmete korralised valimised (edaspidi: korralised valimised)       

toimuvad iga aasta märtsikuus. 

7.3. Valimisõigus on igal EMTA üliõpilasel. Valimistingimused kehtestatakse       

valimiseeskirjas, mille kinnitab üliõpilasesindus. 



7.4. Korralised valimised kuulutab välja üliõpilasesindus ning viib läbi        

valimiskomisjon. 

7.5. Erakorralised valimised kuulutab välja: 

7.5.1. üliõpilasesindus oma otsusega vähemalt 3/4 üliõpilasesinduse koosseisu       

häälteenamusega; 

7.5.2. EMTA rektor (edaspidi: rektor) oma käskkirjaga juhul, kui        

üliõpilasesindus osutub töövõimetuks; 

7.5.3. rektor, kui üliõpilasesindus ei ole 1. maiks üliõpilasesinduse korralisi         

valimisi välja kuulutanud. 

7.6. Kui erakorralised valimised kuulutab välja rektor, viib valimised läbi rektori          

käskkirjaga määratud valimiskomisjon. 

7.7. Erakorraliste valimiste valimistoimingutega seotud tähtajad otsustab valimiste       

väljakuulutaja. 

7.8. Korraliste valimiste toimumisest teatab üliõpilasesindus üliõpilastele ette       

vähemalt kaks nädalat. Erakorraliste valimiste toimumisest teatab valimiste        

väljakuulutaja üliõpilastele ette vähemalt kaks nädalat. 

7.9. Valimistulemused esitab valimiste läbiviija ametisolevale üliõpilasesindusele ja       

rektorile. 

7.10. Valimiskomisjoni kuulub kolm liiget. 

7.11. Valimistulemused avalikustab valimiskomisjon üliõpilasesinduse teadetetahvlil,     

üliõpilasesinduse koduleheküljel ning üliõpilaskonna sotsiaalmeediavõrgustiku     

leheküljel. 

7.12. Üliõpilasesindusest lahkunud liikme asemele valib üliõpilasesindus      

lihthäälteenamusega üliõpilasesinduse toetajaliikme, kes soovib sellele kohale       

kandideerida. Juhul, kui toetajaliikmete hulka kuulub valimistel välja jäänud         

kandidaat, on temal eelisõigus asuda lahkunud liikme asemele. Juhul kui          

toetajaliikmete hulgas on mitu valimistel välja jäänud kandidaati, on eelisõigus          

valimistel rohkem hääli saanud kandidaadil. 

7.13. Iga üliõpilasesinduse koosseis täidab oma kohustusi kuni uue koosseisu esimese          



koosolekuni. Pärast uue koosseisu väljakuulutamist peab eelmine koosseis kuni         

30 kalendripäeva jooksul andma uuele koosseisule üle üliõpilasesinduse        

dokumentatsiooni ja tutvustama uutele liikmetele üliõpilasesinduse asjaajamise       

korda. 

 

8. JUHATUS 

8.1. Üliõpilasesinduse juhatus koosneb esimehest ja kahest aseesimehest. 

8.2. Üliõpilasesinduse juhatuse ja selle esimehe valib üliõpilasesindus üheks aastaks         

30 kalendripäeva jooksul pärast valmistulemuste kinnitamist rektori poolt. 

8.3. Üliõpilasesinduse juhatus vastutab üliõpilasesinduse otsuste elluviimise eest. 

8.4. Üliõpilasesinduse juhatus teeb otsuseid lihthäälteenamusega. 

8.5. Üliõpilaskonna juhatuse ülesandeks on: 

8.5.1. üliõpilaskonna igapäevane juhtimine ja esindamine; 

8.5.2. üliõpilasesinduse koosolekute vahelisel ajal üliõpilaskonna nimel otsuste       

tegemine; 

8.5.3. üliõpilaskonna esindajate määramine EMTA, üliõpilaskondade liitude ja       

organisatsioonide ajutistesse organitesse ja töörühmadesse; 

8.5.4. tegevusaruannete esitamine üliõpilasesindusele; 

8.5.5. üliõpilaskonna esindajate tegevuse koordineerimine; 

8.5.6. üliõpilasesinduse otsuste täitmise korraldamine; 

8.5.7. üliõpilasesinduse ürituste korraldamise tagamine; 

8.5.8. üliõpilaskonnapoolse üliõpilaste nõustamise korraldamine; 

8.5.9. põhikirjas ning EMTA põhikirjas ette nähtud piires vallasvara valdamise,         

kasutamise ja käsutamise korraldamine; 

8.5.10. EMTA eelarves üliõpilasesinduse tegevuseks eraldatud vahendite      

kasutamise korraldamine; 

8.5.11. muud põhikirjast ja teistest õigusaktidest tulenevad ülesanded. 

8.6. Üliõpilasesinduse juhatuse tööd koordineerib üliõpilasesinduse esimees. 

8.7. Üldjuhul kirjutab üliõpilaskonna omavalitsuse nimel sõlmitavatele lepingutele,       



volikirjadele või muudele otsustele alla üliõpilasesinduse esimees.       

Üliõpilasesindus või üliõpilasesinduse esimees võib selleks volitada ka mõnda         

muud üliõpilasesinduse liiget. 

8.8. Üliõpilasesinduse juhatuse täpsemad volitused ning ülesanded määratakse igal        

uuel ametiajal üliõpilasesinduse juhatuse esimesel koosolekul. Üliõpilasesinduse       

liikmeid teavitatakse juhatuse liikmete täpsematest volitustest ja ülesannetest        

juhatuse koosoleku järgsel üliõpilasesinduse koosolekul. 

8.9. Üliõpilasesinduse esimehe ja aseesimeeste umbusalduse avaldamist võib algatada        

iga esinduse liige. Umbusalduse avaldamisel ei ole hääleõigust isikul, kelle vastu           

umbusaldushääletus toimub. 

8.10. Umbusalduse avaldamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole            

üliõpilasesinduse liikmetest. 

 

9. ÜLIÕPILASHÄÄLETUS JA -ALGATUS 

9.1. Eriti tähtsate küsimuste otsustamist kõigi üliõpilaste poolt nimetatakse        

üliõpilashääletuseks. 

9.2. Küsimuse üliõpilashääletusele panemise ettepaneku võib teha vähemalt üks        

kahekümnendik üliõpilaskonnast, üliõpilasesindus või EMTA nõukogu. 

9.3. Üliõpilashääletuse täpsem kord määratakse üliõpilasesinduse kodukorras. 

9.4. Vähemalt 15 üliõpilaskonna liikmel on ühisavaldusega õigus algatada        

üliõpilaskonda puudutavate otsuste eelnõusid. Ühisavaldus esitatakse      

üliõpilasesindusele, kes vaatab selle läbi lähimal koosolekul ja teeb otsuse          

algatuse edasise menetlemise kohta. 

 

9.5. Ühisavalduse teinud üliõpilaste esindajal on õigus osaleda üliõpilasesinduse        

koosolekul antud küsimuse arutamise juures. 

 

10. ÜLIÕPILASKONNA VARA 



10.1. EMTA eelarves nähakse ette vahendid üliõpilaskonna omavalitsuse teostamiseks,        

mida üliõpilasesindus kasutab oma äranägemise järgi seadustest ja käesolevast         

põhikirjast tulenevate ülesannete täitmiseks. 

10.2. Üliõpilasesinduse eelarve on osa EMTA eelarvest. 

10.3. Üliõpilasesindusel on õigus osutada oma põhikirjalise tegevuse rahastamiseks        

tasulisi teenuseid. 

10.4. Üliõpilasesinduse valduses olev vara moodustub: 

10.4.1. EMTA eelarvelistest vahenditest, mis on ette nähtud üliõpilasesinduse töö         

tagamiseks; 

10.4.2. vabatahtlikest annetustest ja sihtotstarbelisest abist; 

10.4.3. üliõpilaskonna üritustest ja tegevustest saadud tuludest; 

10.4.4. muudest laekumistest. 

10.5. Üliõpilasesinduse käsutuses oleva vara õiguspärase kasutamise eest vastutab        

üliõpilasesinduse esimees. 

10.6. EMTA tagab üliõpilasesinduse juhatuse ja üliõpilasesinduse tegevuseks vajalikud        

ruumid ja tehnika. 

10.7. Üliõpilasesinduse sisese arvepidamise õigsuse eest vastutab üliõpilasesinduse       

juhatus. 

10.8. Üliõpilaskonna vara kasutamise õiguspärasuse ja otstarbekuse kontrollimiseks       

võib üliõpilasesindus moodustada kuni kolmeliikmelise revisjonikomisjoni, mille       

liikmeteks ei saa olla üliõpilasesinduse juhatuse liikmed. 

10.9. EMTA-l on õigus teostada järelevalvet tema poolt üliõpilasesindusele eraldatud         

vara kasutamise üle. 

 

11. PÕHIKIRJA MUUTMINE 

11.1. Üliõpilaskonna põhikirja muutmise algatamise õigus on vähemalt 1/3        

üliõpilasesinduse liikmetel, üliõpilasesinduse juhatusel, EMTA nõukogul, rektoril       

või vähemalt 15 üliõpilasel ühisavaldusega. 

11.2. Põhikirja muutmise ettepanek tuleb esitada üliõpilasesinduse juhatuse kaudu        



üliõpilasesindusele. Üliõpilasesindus peab ettepanekut arutama lähimal      

üliõpilasesinduse koosolekul. 

11.3. Põhikirja muutmise otsuse võtab vastu üliõpilasesindus, kui selle poolt on          

vähemalt 2/3 üliõpilasesinduse liikmetest. 

11.4. Vastuvõetud põhikirja muudatused esitatakse kinnitamiseks EMTA nõukogule. 

 

12. ÜLIÕPILASKONNA PÕHIKIRJALISE TEGEVUSE LÕPETAMINE 

12.1. Üliõpilaskond lõpetab oma tegevuse: 

12.1.1. EMTA tegevuse lõppedes; 

12.1.2. seadustes ettenähtud juhtudel; 

12.2. Üliõpilaskonna tegevuse lõpetamisel moodustab üliõpilasesindus vähemalt      

kolmeliikmelise likvideerimiskomisjoni. 

12.3. Üliõpilasesinduse valdusesse antud vara ja rahalised vahendid antakse üle         

EMTA-le või EMTA õigusjärglasele, kusjuures nimetatud vara ja rahalisi         

vahendeid kasutatakse üliõpilaste üldisteks vajadusteks. 

12.4. Likvideerimiskomisjoni volituste tähtaeg lõpeb likvideerimismenetluse     

lõppemisega. 

12.5. Menetlus lõpetatakse ning üliõpilaskonna tegevus lõpetatakse      

likvideerimiskomisjoni poolt koostatud sellekohase akti ja aruande kinnitamisega        

EMTA nõukogus ning vastava teate avalikustamisega. 

 

13. RAKENDUSSÄTTED 

13.1. Põhikiri jõustub järgmisel päeval pärast selle kinnitamist EMTA nõukogus. 


