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Tallinn  27. mai 2016. a nr 2-1/63 

 
 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Nõukogu 
õppejõududest liikmete valimise korra kinnitamine 
 
 
Võttes aluseks Haridus- ja Teadusministri 05.01.2015. a määruse nr 5 ”Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 

põhimäärus” § 12-15 kinnitan alljärgneva „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Nõukogu õppejõududest 

liikmete valimise korra“: 
 

1. Nõukogu liikmete valimine 
1.1 Rektor korraldab õppejõudude esindajate valimised Nõukogusse iga kolmanda aasta juunis. 

Nõukogusse valitud liikme volitused algavad sama aasta 1.septembril ja kestavad kolm aastat.  

1.2 Erakorralised valimised korraldatakse, kui Nõukogu liige loobub oma liikmestaatusest 

ennetähtaegselt või lõppeb tema tööleping ning õppetoolil/kutseõppe osakonnal puudub 

asendusliige või kui asendusliikmel ei ole võimalik tööd Nõukogus jätkata (nt töölepingu 

peatumine). 

1.3 Õppejõudude esindajaks võivad Nõukogusse kandideerida ning õppejõudude esindajate 

kandidaate võivad Nõukogusse esitada ja valida kõrgkooli korralised õppejõud, kellega on 

sõlmitud tööleping vähemalt kolmeks aastaks.  

 
2. Valimiskomisjoni koosseis ja ülesanded 

1.4 Valimiskomisjon: 

1.4.1 koosneb sekretärist ning neljast liikmest ja see kinnitatakse rektori käskkirjaga igaks 

valimiseks koos Nõukogu liikme(te) valimiste ettevalmistusperioodi ja ajakavaga;  

1.4.2 on töövõimeline, kui selle töös osaleb vähemalt kaks liiget ning sekretär; 

1.4.3 kontrollib õppetooli(de) ja kutseõppe osakonna hääletusõigusega õppejõudude nimekirja; 

1.4.4 kogub kandideerimisega nõustujate allkirjad õppetooli(de)s ja kutseõppe osakonnas. 

1.5 Komisjoni sekretär või liige loeb ette enne hääletamisele asumist kõigi kandidaatide nimed antud 

õppetoolis/kutseõppe osakonnas, kes kandideerivad Nõukokku. 

1.6 Valimiskomisjon valmistab ette: 

1.6.1 valimiste läbiviimise ruumi(d); 

1.6.2 hääletussedelid; 

1.6.3 kandidaadi kirjaliku nõusoleku vormi; 

1.6.4 pitseeritud valimiskasti, millega minnakse valimis(t)e ruumi. 

 
2. Valimiste ettevalmistus periood ja ajakava 

Nõukogu liikme(te) valimiste ettevalmistus periood ja ajakava kinnitatakse rektori käskkirjaga vähemalt 2 

(kaks) nädalat enne valimisi. 

  
3. Hääletamine 
3.1 Hääletamine toimub selleks ette nähtud ruumi(de)s ja ajakavas kinnitatud ajal.  

3.2 Hääletamine on salajane. 

3.3 Hääletussedelil märgistab iga õppejõud tema poolt valitava kandidaadi ning postitab 

hääletussedeli isiklikult valimiskasti. 
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4. Hääletustulemuste vormistamine 
4.1 Valimiskomisjon loeb hääled ja komisjoni sekretär vormistab sama tööpäeva jooksul 

hääletustulemustest protokolli, mille allkirjastavad valimistel osalenud komisjoni liikmed. 

Kehtivad need hääletussedelid, kus on arusaadavalt märgistatud ühe kandidaadi nimi. Rikutud, 

katkised ja mittenõuetekohased sedelid loetakse mittekehtivaks. 

4.2 Komisjon edastab valimiskomisjoni protokolli rektorile hääletustulemuste kinnitamiseks 

dokumendihaldusprogramm Amphora kaudu. 

4.3 Õppetooli/kutseõppe osakonna esindajate poolt valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. 

4.4 Häälteenamuselt teiseks jäänud kandidaat kinnitatakse õppetoolist/kutseõppe osakonnast valituks 

osutunud liikme asendusliikmeks. 

4.5 Võrdsete tulemuste korral korraldab rektor täiendavad valimised võrdselt hääli saanud 

kandidaatide vahel nädala jooksul.  

 
5. Protestide käsitlemine 
5.1 Valimistel toimunud võimalike rikkumiste kohta saab esitada kirjalikke proteste rektorile 

valimispäeval kella 15.00-ni. 

5.2 Valimiskomisjoni ja rektori ühisotsusega vaadatakse protest(id) läbi ja võetakse vastu otsus 

valimispäeval kella 16.00-ks. 

  
6. Valimistulemuste väljakuulutamine 
6.1 Peale valimisprotokolli allkirjastamist ja protesti(de) lahendamist otsustavad valimiskomisjon ja 

rektor ühiselt, kas valimised lugeda toimunuks või kehtetuks. 

6.2 Kui valimistulemused otsustatakse kehtivateks tunnistada, siis avalikustab rektor kinnitatud 

valimistulemused järgmisel tööpäeval  hiljemalt kell 10.00, näidates ära valitud Nõukogu 

liikme(te) ning asendusliikme(te) nimed (häälte jagunemisest lähtuvalt). 

6.3 Valitud Nõukogu liikme(te) volitused hakkavad kehtima 01. septembril. Erakorraliste valimiste 

puhul märgitakse volituste kehtima hakkamise aeg ning kestus valimistulemustes. 

6.4 Kinnitatud Nõukogu liikmete nimekiri koos volituste kestuse ajaga avalikustatakse kõrgkooli 

kodulehel. 

6.5 Valimistulemuste kehtetuks tunnistamise korral kuulutab rektor välja uued valimised nädala 

jooksul.  

 
7. Valimiskomisjoni sekretär on kohustatud tutvustama käesolevat korda ja kandideerimis- ning 

valimisõigust omavate õppejõudude/õpetajate nimekirjasid neis õppetoolides/kutseõppe 

osakonnas, kus valimised saavad toimuma vähemalt nädal enne valimiste toimumist.  

 
8. Käesolev kord jõustub rektori poolt käskkirja allkirjastamisel ja kehtib kolm aastat.  

 
9. Korra ülevaatamine ja  muutmine toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord 

aastas. 

 
10. Tunnistan kehtetuks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori 05.06.2013. a käskkirja                   nr 

2-1/46 „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Nõukogu õppejõududest liikmete valimise ja hääletamise 

kord“.  

   
 

  
/Allkirjastatud digitaalselt/ 
Ülle Ernits 
Rektor 
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