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KINNITATUD 

EKA nõukogu 18.06.2019 

määrusega nr 1-3/16 

 

REKTORI VALIMISE REGLEMENT 

 

 

I Valimiskomisjon 

1.  Eesti Kunstiakadeemia (edaspidi: akadeemia) nõukogu moodustab oma liikmetest 

viieliikmelise valimiskomisjoni ning määrab selle esimehe. Valimiskomisjoni üheks 

liikmeks on üliõpilane.  

2.  Kui valimiskomisjoni liige esitatakse rektorikandidaadiks, arvatakse ta komisjoni 

koosseisust välja ja tema asemele astub asendusliige. 

3.  Akadeemia nõukogu võib väljalangenud liikme asemele määrata uue liikme istungit kokku 

kutsumata. Vastav otsus on vastuvõetud, kui selle poolt on kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis hääletanud üle poole nõukogu liikmetest. Komisjoni koosseisu 

muutmise ettepaneku teeb nõukogule komisjoni esimees, komisjoni esimehe 

väljalangemise korral komisjoni vanim liige. 

4.  Valimiskomisjon: 

1)  kuulutab välja valimised; 

2)  kontrollib esitatud kandidaatide vastavust rektorile esitatavatele nõuetele ja 

registreerib nõuetele vastavad kandidaadid; 

3)  koostab ja esitab akadeemia nõukogule kinnitamiseks valimiskogu nimekirja; 

4)  korraldab üleakadeemialisi valimiskampaania üritusi; 

5)  korraldab valimiskoosoleku; 

6)  loeb valimiskoosolekul kokku rektorikandidaatidele antud hääled; 

7)  otsustab muid valimistega seotud organisatsioonilisi ja tehnilisi küsimusi. 

5.  Komisjoni koosolekud kutsub kokku esimees. Valimiskomisjon on otsustusvõimeline, kui 

koosolekust võtab osa vähemalt kolm komisjoni liiget, sh esimees. 

6.  Komisjoni otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt kolm komisjoni liiget. 

Komisjoni koosolekud protokollitakse ja protokollile kirjutavad alla kõik koosolekust osa 

võtnud komisjoni liikmed. Igal komisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma 

eriarvamus. 

7.  Valimiskomisjoni sekretär on personaliosakonna juhataja, kes tagab valimiste tehnilise 

teenindamise. 

 

II Valimiste väljakuulutamine. 

8.  Valimiskomisjoni esimees kuulutab rektori valimised avalikult välja kahes Eesti 

üleriigilise levikuga päevalehes ja ajalehes Sirp hiljemalt 31. oktoobril 2019. Kuulutuses 

tehakse teatavaks kandidaatide esitamise tähtaeg  ja avaldatakse teave muude tingimuste 

kohta. 

 

III Kandidaatide esitamine ja registreerimine 
9.  Kandidaatideks võib esitada isikuid, kes on või on olnud valitud professoriks. 

10. Valimiskomisjonile võivad kandidaate esitada: 

-  teaduskondade nõukogud;  

-  Eesti ülikoolide ning teiste Eesti teadus- ja arendusasutuste nõukogud;  

-  vähemalt 1/5 akadeemia nõukogu liikmetest ühiselt;  

-  akadeemia korralised professorid (vähemalt 5 esitajat);  

- akadeemia üliõpilasesindus;  

- akadeemia ametisolev rektor ja endised rektorid.  
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11. Kandidaatide esitamiseks tuleb valimiskomisjonile  hiljemalt 2. detsembriks 2019 esitada 

kirjalik esildis, kandidaadi nõusolek, elulookirjeldus ja koopia kandidaadi isikut 

tõendavast dokumendist, suletuna märgusõnaga „Rektori valimised 2020“ tähistatud 

ümbrikusse, mis on  adresseeritud Eesti Kunstiakadeemia rektori valimiskomisjonile, 

aadressile Põhja pst 7, Tallinn 10412 või tuua isiklikult rektoraadi abile, ruumi D209. 

12. Valimiskomisjonile esitatud märgusõnaga ümbrikud hoitakse suletuna akadeemia 

rektoraadi abi juures kuni nende avamiseni valimiskomisjoni poolt. 

13. Valimiskomisjon avab ümbrikud kandidaatide esitamise tähtaja möödumisele järgneval 

esimesel tööpäeval. Valimiskomisjon kontrollib kandidaatide vastavust rektorile esitatud 

nõuetele ja registreerib nõuetele vastavad kandidaadid. 

14. Registreerimata jäetud kandidaatidele saadab valimiskomisjon esildiste avamise päevast 

arvates kolme tööpäeva jooksul teate, kus näidatakse ära kandidaadi registreerimata 

jätmise põhjused.  

15. Valimiskomisjoni poolt registreeritud kandidaatide (edaspidi: rektorikandidaadid) nimed 

avalikustatakse akadeemia kodulehel ja postiloendis suur.ring@artun.ee. 

16. Hiljemalt 18. detsembril 2019 esitavad rektorikandidaadid valimiskomisjonile oma 

programmilise nägemuse akadeemia tulevikust, akadeemia juhtimisest ja rektorina 

töötamisest (edaspidi: programm), mis peab olema vormistatud vastavalt valimiskomisjoni 

koostatud juhendile ja esitatud kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 

(elektroonse dokumendina digitaalselt allkirjastatuna). 

17. Rektorikandidaatide CV-d ja programmid avalikustatakse akadeemia kodulehel.  

18. Vähemalt ühel korral perioodil 02.01.2020 - 17.01.2020 peab iga rektorikandidaat esitlema 

oma programmi akadeemia liikmeskonnale suulise ettekande vormis ja vastama seejuures 

ka talle esitatavatele küsimustele. 

19. Punktis 18 märgitud perioodi jooksul peavad rektorikandidaadid kohtuma ka akadeemia 

üliõpilastega, esitades oma programmi ja vastates küsimustele. 

20. Mitme kandidaadi puhul osalevad rektorikandidaadid valimisdebatil perioodil    

02.01.2020 - 17.01.2020. 

 

IV Valimiskogu 

21. Valimiskogu moodustub käesoleva dokumendi punktis 22 sätestatud korras nimekirja 

kinnitamisel kõikidest akadeemia senati ja nõukogu liikmetest, kõikidest akadeemia 

korralistest professoritest, kõikide osakondade, õppetoolide ja instituutide juhtidest, 

kõikidest üliõpilasesinduse liikmetest, viiest õppejõudude esindajast ning kuuest 

kunstiavalikkuse esindajast. Valimiskogu liige ei saa olla rektorikandidaat. 

22. Valimiskomisjon koostab valimiskogu nimekirja ja esitab selle akadeemia nõukogule 

kinnitamiseks selliselt, et akadeemia nõukogu saaks kinnitada valimiskogu koosseisu 

hiljemalt 17. detsembril 2019.  

 

V Valimiskoosoleku korraldamine 
23. Akadeemia rektor valitakse rektorikandidaatide hulgast valimiskoosolekul, mis toimub 

akadeemia aulas 30. jaanuar 2020  algusega kell 14.00.  

24. Valimiskoosolekul viibivad ainult valimiskogu liikmed, rektorikandidaadid, 

valimiskomisjoni liikmed ja valimiskomisjoni sekretär. 

25. Valimiskoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 valimiskogu 

liikmetest.  

26. Valimiskoosolekut juhatab valimiskomisjoni esimees. Valimiskoosolek protokollitakse, 

protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja tema poolt määratud protokollija. 

27. Rektorikandidaadil on õigus esineda valimiskoosolekul kuni 10 (kümne) minuti pikkuse 

sõnavõtuga. 

28. Rektorikandidaadil on õigus kuni valimiskoosoleku alguseni kandideerimisest loobuda 

valimiskomisjonile kirjalikus või elektroonses vormis esitatava üheselt mõistetava 
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avaldusega. Kirjalikus vormis esitatava avalduse peab rektorikandidaat koostatama ja 

allkirjastama omakäeliselt, elektroonses vormis esitatav avaldus peab olema allkirjastatud 

digitaalselt. 

29. Valimiskoosoleku toimumise päeval on igasugune valimisagitatsioon keelatud. 

 

VI Hääletamise kord valimiskoosolekul 
30. Valimiskoosolekul hääletavad valimiskogu liikmed rektorikandidaatide poolt salajasel 

hääletusel.  

31. Enne valimiskoosoleku algust kontrollib valimiskomisjoni esimees valimiskomisjoni 

liikmete juuresolekul valimiskasti ja pitseerib selle. 

32. Salajane hääletamine toimub hääletussedelitega, millele on kantud kõigi 

rektorikandidaatide nimed. Hääletussedeli vorm on käesoleva dokumendi lisas 2.  

33. Valimiskogu liige osaleb koosolekul ja hääletab seal isiklikult. Iga valimiskogu liige saab 

ühe hääletussedeli. Hääletussedeli kättesaamise kohta annab valimiskogu liige allkirja.  

Iga valimiskogu liige saab eelistada vaid üht rektorikandidaati. Hääletussedelil tähistab 

valimiskogu liige lahtri selle rektorikandidaadi nime juures, kelle rektoriks valimise poolt 

ta hääletab. Kui hääletusel osaleb ainult üks rektorikandidaat, tähistab valimiskogu liige 

hääletussedelil lahtri vaid juhul, kui ta hääletab selle kandidaadi poolt 

34. Rikutud hääletussedel on sedel, mille täitmisel on rikutud reglemendi punktis 33 sätestatud 

nõudeid. Kui hääletamissedel rikutakse enne selle valimiskasti laskmist, on valimiskogu 

liikmel kohustus tagastada rikutud sedel valimiskomisjonile ja õigus saada 

valimiskomisjonilt uus sedel, mille kohta tehakse valimiskogu nimekirja märge.  

35. Pärast hääletussedeli täitmist paneb valimiskogu liige selle valimiskasti isiklikult. 

36. Valimiskomisjon loeb hääled avalikult ja vormistab hääletustulemuste kohta protokolli, 

mille valimiskogu kinnitab avaliku hääletamisega. Protokollide vormid on käesoleva 

dokumendi lisas 1. 

37. Valituks osutub rektorikandidaat, kelle poolt on hääletanud üle poole valimiskoosolekul 

osalenud valimiskogu liikmetest. 

38. Kui enam kui kahe rektorikandidaadi korral ei saa ükski kandidaat vajalikku arvu 

poolthääli, korraldatakse teine hääletusvoor kahe enim poolthääli saanud rektorikandidaadi 

vahel. 

39. Kui kahe kandidaadi korral kumbki kandidaat ei saa vajalikku arvu poolthääli, 

korraldatakse uus hääletusvoor, milles osaleb rohkem poolthääli saanud kandidaat. 

40. Kui mitu kandidaati saab võrdse arvu hääli, siis järgmisse vooru pääseja(d) loositakse. 

41. Kui ka viimases hääletusvoorus ei saa kandidaat vajalikku arvu poolthääli, jääb rektor 

valimata.  

42. Rektori valimata jäämise korral määrab nõukogu rektori kohusetäitja kuni uue rektori 

valimiseni. Uued rektori valimised korraldatakse hiljemalt ühe aasta jooksul 

valimiskoosoleku päevast, mil rektor jäi valimata.  

VII Protestid valimise korra rikkumise kohta 

43. Enne häälte lugemist on valimiskogu liikmetel õigus esitada valimiskomisjonile protest 

hääletamise korra rikkumise kohta. Protest vaadatakse valimiskomisjoni poolt enne häälte 

lugemist läbi ja põhjendatud otsus tehakse valimiskogu liikmetele teatavaks. Kui 

hääletamise korda on rikutud oluliselt, korraldab valimiskomisjon kordushääletusele. 

44. Enne hääletustulemuste protokolli kinnitamist on valimiskogu liikmel õigus esitada protest 

hääletamistulemuse kindlakstegemise korra rikkumise kohta. Protest vaadatakse 

valimiskomisjoni poolt läbi ja põhjendatud otsus tehakse valimiskogu liikmetele teatavaks. 

Kui hääletamistulemuse kindlakstegemise korda on rikutud, loeb valimiskomisjon hääled 

üle. 
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VIII Rektori ametisse astumine 

45. Ametisse valitud rektor peab enne ametisse astumist peatama oma erakondliku kuuluvuse 

kuni ametiaja lõpuni. 

46. Rektor astub ametisse ametivande andmisega akadeemia nõukogu ja senati ees. 

47. Rektori ametiaeg algab 4. aprillil 2020. 
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LISA 1 

Rektori valimise reglemendi 

juurde 

 

Eesti Kunstiakadeemia rektori valimised 

Häältelugemise komisjoni protokoll nr 1 

 

Kuupäev:  ………………………     Tallinnas 

Kandideerib/ kandideerivad:  ………………………………………………… 

     ………………………………………………… 

     ………………………………………………… 

………………………………………………… 

Komisjon koosseisus:  Esimees: …………………………… 

    Liikmed: …………………………… 

         …………………………… 

      …………………………… 

      . …………………………. 

 

avanud valimiskasti ja selgitanud hääletamise tulemused, konstateerib: 

 

1. Väljajagamisele kuuluvate hääletussedelite arv oli ……………………............ 

2. Välja jagatud hääletussedelite arv oli ……………………………………......... 

3. Välja jagamata hääletussedelite arv oli ………………………………….......... 

4. Valimiskastis olnud hääletussedelite arv oli ………………………………….. 

5. ……………………............... poolt hääletas ……………… valimiskogu liiget 

…………………...............… poolt hääletas ……………… valimiskogu liiget 

……………...............……… poolt hääletas ……………… valimiskogu liiget 

……………...............……… poolt hääletas ……………… valimiskogu liiget 

 

6. Märgistamata hääletussedelite arv oli ................................................................ 

 

7. Rikutud hääletussedelite arv oli ......................................................................... 

 

Eesti Kunstiakadeemia rektoriks valiti ………………………………………….......... 

 

Eesti Kunstiakadeemia rektorit esimeses voorus ei valitud.  

Teises voorus kandideerivad .……………………………………………………………………… 

(täita sobiv variant, mittesobiv variant maha tõmmata) 

Esimees: …………………… 

Liikmed: …………………… 
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Eesti Kunstiakadeemia rektori valimised 

Häältelugemise komisjoni protokoll nr 2 

 

Kuupäev:  …………………………………………………  Tallinnas 

 

Kandideerib/kandideerivad:  ………………………………………………… 

     ………………………………………………… 

 

Komisjon koosseisus:  Esimees: …………………………… 

    Liikmed: …………………………… 

         …………………………… 

      …………………………… 

      …………………………… 

avanud valimiskasti ja selgitanud hääletamise tulemused, konstateerib: 

 

1. Väljajagamisele kuuluvate hääletussedelite arv oli ……………………............ 

2. Välja jagatud hääletussedelite arv oli ……………………………………......... 

3. Välja jagamata hääletussedelite arv oli ………………………………….......... 

4. Valimiskastis olnud hääletussedelite arv oli …………………………………... 

5. …………………................… poolt hääletas ……………… valimiskogu liiget 

……………………................ poolt hääletas ……………… valimiskogu liiget 

6. Märgistamata hääletussedelite arv oli ................................................................. 

 

7. Rikutud hääletussedelite arv oli .......................................................................... 

 

Eesti Kunstiakadeemia rektoriks valiti …………………………………………........... 

 

Eesti Kunstiakadeemia rektorit teises voorus ei valitud, kolmandas voorus kandideerib 

………………………………………………………………………............................. 

(täita sobiv variant, mittesobiv variant maha tõmmata) 

 

Esimees: …………………… 

Liikmed: …………………… 

    …………………… 
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Eesti Kunstiakadeemia rektori valimised 

Häältelugemise komisjoni protokoll nr 3 

 

Kuupäev:  …………………………………………………  Tallinnas 

Kandideerib:  ………………………………………………… 

 

Komisjon koosseisus:  Esimees: …………………………… 

    Liikmed: …………………………… 

         …………………………… 

      …………………………… 

      …………………………… 

 

avanud valimiskasti ja selgitanud hääletamise tulemused, konstateerib: 

 

1. Väljajagamisele kuuluvate hääletussedelite arv oli ……………………............... 

2. Välja jagatud hääletussedelite arv oli ……………………………………............ 

3. Välja jagamata hääletussedelite arv oli ………………………………….............. 

4. Valimiskastis olnud hääletussedelite arv oli …………………………………….. 

5. ...................…………………… poolt hääletas ……………… valimiskogu liiget 

6. Märgistamata hääletussedelite arv oli .................................................................... 

 

7. Rikutud hääletussedelite arv oli .............................................................................. 

 

Eesti Kunstiakadeemia rektoriks valiti …………………………………………............... 

 

Eesti Kunstiakadeemia rektorit ei valitud. 

(täita sobiv variant, mittesobiv variant maha tõmmata) 

 

Esimees: …………………… 

Liikmed: …………………… 

    …………………… 

  



8 

Lisa 2 

Rektori valimise reglemendi 

juurde 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÄÄLETUSSEDEL 

Eesti Kunstiakadeemia rektori valimised 2020 
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