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28.09.2017 toimunud üliõpilaskonna korralisel koosolekul otsustas volikogu: 
1. kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu 28.09.2017.a korralise koosoleku 
päevakord; 
2. kinnitada TÜÜE üldkoosoleku protokoll 10.05.2017; 
3. võtta vastu TÜÜE arengukava kavand 2018-2021; 
4. 2017-2018 üliõpilaskonna järelevalvekomisjon jätte 3-liikmeliseks; 
5. kinnitada 28.09.2017 üliõpilaskonna järelevalvekomisjoni liikme valimisteks 
valimistoimkond koosseisus Janar Pilve, Reelika Alunurm, Mihkel Viru; 
6. kinnitada valimistoimkonna protokoll nr 2 2017/2018 järelevalvekomisjoni liikme 
valimiste kohta, mille kohaselt osutuks valituks Marko Eltermann; 
7. lubada ülenejal, alanejal või külgjoones sugulastel teineteise poolt käimasoleva 
koosoleku raames hääletada; 
8. lubada üliõpilaskonna isikuvalimistel osalevatel kandidaatidel hääletada iseenda poolt; 
9. kinnitada 28.09.2017 üliõpilaskonna juhatuse valimistoimkonna järgnevad isikud 
Janar Pilve, Reelika Alunurm, Mihkel Viru; 
10. kinnitada valimistoimkonna protokoll nr 3 juhatuse valimiste kohta, mille kohaselt 
osutusid juhatuse koosseisu valituks: esimeheks Taavi Vanaveski ja aseesimeesteks Sven 
Anderson ja Eleri Pilliroog. 
 
Üldkoosoleku päevakord 
 

1. Formaalsused 
a. Päevakorra kinnitamine 
b. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine 



2. Arengukava kavandi hääletus 
3. Järelvalvekomisjoni valimine 
4. Juhatuse valimised - TÜÜE üldine valimiseeskiri 

a. Juhatuse esimees 
b. Juhatuse aseesimees 
c. Juhatuse aseesimees 

 
1. Kuulati (R. Alunurm) Formaalsused. 

 
Koosoleku juhataja ning protokollija selgitavad koosoleku korraldust. Kõik, kes soovivad, et 
nende eriarvamus või seisukoht kantakse protokolli, peavad püsti tõusma ja andma sellest 
selgelt märku protokollijale, öeldes ka oma ees- ja perekonnanime.  
Järgnevalt peab R. Alunurm koosolekut sissejuhatava sõnavõtu.  
 

a. R. Alunurm tutvustab üldkoosoleku päevakorda ning teeb volikogule ettepaneku 
üliõpilaskonna volikogu 28.09.2017 koosoleku päevakorra kinnitamiseks. 

 
Kohal algatatud teemad ja küsimused puuduvad. 
 
Hääletus: poolt 16, erapooletuid 2, vastu 0. 
 
VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu 28.09.2017.a 
korralise koosoleku päevakord. 
 

b. R.Alunurm teeb volikogule ettepaneku kinnitada TÜÜE üldkoosoleku protokoll 
10.05.2017. 

 
Hääletus: poolt 16, 0 vastu, 2 erapooletuid. 
 
VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada TÜÜE üldkoosoleku protokoll 10.05.2017. 
 
 

2. Kuulati (R. Alunurm) Arengukavandi kava hääletus 
 
R. Alunurm annab ülevaate ja tutvustab volikogule TÜÜE arengukava kavandit 2018-2021.  
 
Kajastab sõnatusettepanekuid, mida ma tahame oma visioonina - TÜ üliõpilane on ühiskonna 
eestvedajad. Me ei taha vaadata kitsas plaanis, et kas üliõpilased on tublid. Me tahame, et 
üliõpilased, kes ülikoolist välja kasvavad, annaksid midagi maailmale edasi. Ka põhimõte või 
loosung, et ‘Teeme Ülikooli paremaks’. Viimati nimetatud põhimõtte oleme täpsemalt lahti 
kirjutanud arengukava kavandis. Me tahame, et TÜÜE- t nähtaks ja et see oleks üliõpilaste 
jaoks oluline. Eesmärk on ka, et erinevad esinduskogud töötaksid üliõpilaskonna huvides. 
Juhatus peab rohkem toetama esindajate tööd.  
 
Tõusetus küsimus sellest, et kas arengukava on raiutud kivisse, et kas teda võiks muuta, 
vaadates seda iga poole aasta tagant üle ja otsustada, kas võiks seda muuta.  
Koosoleku juhataja vastas, et arengukava võib muuta vastavalt vajadusele, ta pole kivisse 
raiutud. 
 
Hääletus: poolt 16, 2 erapooletuid, 0 vastu. 



 
VOLIKOGU OTSUS: Võtta vastu TÜÜE arengukava kavand 2018-2021. 
 

3. Kuulati (M. Vaht) Järelevalvekomisjoni liikme(te) valimised. 
 
M.Vaht selgitab järelevalvekomisjoni valimisprotseduuri ja -käiku. Valitakse üks liige, sest 
eelmistel valimistel sai valitud vaid kaks liiget. Järelevalvekomisjon peab olema vähemalt 3- 
liikmeline, et alustada tööd. Kandidaat osutub valituks, kui tema poolt hääletab enamus 
koosolekul kohalviibivatest volikogu liikmetest. Kuna täitmata kohti on üks, siis saab 
hääletussedelile kanda ühe kandidaadi täisnime. 
 

3.1.Pannakse hääletusele 2017-2018 järelevalvekomisjoni koosseisu suurendamine 
kolmelt liikmelt neljale liikmele. 

 
Hääletus: 8 on poolt, et jääb 3-liikmeliseks; 5 on vastu ja 5 on erapooletuid.  
 
VOLIKOGU OTSUS: 2017-2018 üliõpilaskonna järelevalvekomisjon jätte 3-liikmeliseks.  
 

3.2.Valitakse valimistoimkond järelevalvekomisjoni liikmete valimiseks. Pannakse 
hääletusele valimistoimkond koosseisus: Janar Pilve, Reelika Alunurm, Mihkel 
Viru. 

 
Hääletus: 18 poolt, 0 vastu, 0 erapooletuid. 
 
VOLIKOGU OTSUS: kinnitada 28.09.2017 üliõpilaskonna järelevalvekomisjoni liikme 
valimisteks valimistoimkond koosseisus Janar Pilve, Reelika Alunurm, Mihkel Viru. 
 
Kandidaatidele antakse sõna kaheks minutiks. 
 
Anne Merzini kandideerimiskõne 
 
Tutvustab ennast. Räägib põhjustest, miks järelevalvekomisjoni tahab kandideerida. Kuna ma 
olen VÜK, siis on leian, et mul hea ülevaade sellest, mis üliõpilasesinduses toimub.  
 
Marko Eltermanni kandideerimiskõne 
 
Tutvustab ennast. Leian, et doktorandina on mul ülikoolis pikaaegne kogemus. Soovin 
kandideerida, kuna leian, et soovin protsessidega rohkem üliõpilaskonna tasandil kursis olla. 
Juhatuse liikmena tegutsemiseks aga mul ei leiduks nii palju aega. 
 
Toimub küsimuste voor kandidaatidele. 
 
Kandidaatidele esitatakse küsimusi järelevalvekomisjoni sobivuse, liikme äraostmatuse ning 
rolli kohta.  
 
Kandidaat A. Merzin avaldas, et peab end sobivaks kandidaadiks eelneva kogemuse põhjal 
järelevalvekomisjonis ning ühtlasi ka äraostmatuse tõttu. Revisjon võiks tegutseda ka VÜK 
tasandil. IÜK-de revideerimine läheks liiga mahukaks. 
 



Kandidaat M.Eltermann vastas küsimustele kokkuvõtvalt, et järelevalvekomisjon on kõrvaline 
jõud, mis annab juhatusele neutraalse hinnangu. Tudengite jaoks on järelevalvekomisjon 
suhteliselt tundmata, võiksid rohkem teada saada sellest. Kandidaat avaldas, et kuigi pole 
TÜÜE tööga kuigipalju kursis olnud, siis doktorandina on tal piisavalt ülikoolisisest kogemust, 
et olla sobiv liige komisjonis. Samuti pidas ka end äraostmatuks. 
 
Algab hääletamine.  
Volikogu liikmetele jaotatakse hääletussedelid ja toimub hääletamine. Pärast hääletamist 
alustab valimistoimkond tööd - kontrollitakse üle valimissedelid ning loetakse kokku hääled. 
Häälte lugemise järel avalikustab valimistoimkond hääletustulemused (kantakse ette 
valimistoimkonna protokoll nr 1 järelevalvekomisjoni valimistulemuste kohta). 
Hääletussedeleid saadi 18 ja 18 saadi tagasi, rikutuid sedeleid oli 0. 
Hääletustulemused jagunesid: Anne Merzin 9 ja Marko Eltermann 9 poolthäält. 
Kuna ükski kandidaat ei saanud vajalikku kohalviibijate häälte enamust, toimub teine 
hääletusvoor. 
 
Anne Merzin teatab kandidatuuri tagasivõtmisest. 
 
Toimub teine hääletusvoor, kus hääletatakse Marko Eltermanni poolt või vastu. 
Kandidaadile antakse võimalus kaheminutiliseks sõnavõtuks.  
Toimub hääletus. Pärast hääletust läheb valimistoimkond tegema oma tööd.  
Kantakse ette valimistoimkonna protokoll nr 2 järelevalvekomisjoni valimistulemuste kohta: 
välja jagati 18 sedelit, tagastati 18 sedelit, rikutud sedeleid 2.  
Hääled jagunesid: 14 poolthäält ja 2 vastu.  
Marko Eltermann osutus valituks 2017/2018 järelevalvekomisjoni koosseisu. 
 
M.Vaht teeb volikogule ettepaneku kinnitada valimistoimkonna protokoll nr 2 
järelevalvekomisjoni liikme valimistulemuse kohta. 
Hääletus: 18 poolt, 0 vastu, 0 erapooletuid. 
 
VOLIKOGU OTSUS: kinnitada valimistoimkonna protokoll nr 2 2017/2018 
järelevalvekomisjoni liikme valimiste kohta, mille kohaselt osutuks valituks Marko 
Eltermann. 
 

4. Kuulati (M. Vaht) Üliõpilaskonna juhatuse valimised 
 

a. Juhatuse esimehe valimised 
 
M.Vaht selgitab juhatuse esimehe valimisprotseduuri ja -käiku. Esimeses voorus valitakse 
üliõpilaskonna esimees ja teises voorus aseesimehed. Esimees osutub valituks, kui tema 
poolt hääletab volikogu koosseisu enamus. Hääletussedelile saab kanda vaid selle 
kandidaadi nime, keda soovitakse näha tulevase üliõpilaskonna juhatuse esimehena.  
 
4.1.M.Vaht paneb volikogu hääletusele küsimuse - kas üleneaja, alaneja või külgjoones 

sugulased tohivad hääletada teineteise poolt käimasoleva koosoleku raames. 
 
Tuli ettepanek, et peavad hääletada saama, sest vastasel juhul ei pruugi hääli kokku saada.  
 
Hääletus: 14 poolt, 3 erapooletud, 1 vastu.  
 



VOLIKOGU OTSUS: lubada ülenejal, alanejal või külgjoones sugulastel teineteise 
poolt käimasoleva koosoleku raames hääletada. 
 
4.2. Järgnevalt otsustab volikogu, kas üliõpilaskonna isikuvalimistel osalev kandidaat saab 

hääletada iseenda poolt. 
 
Hääletus: 17 poolt, 1 erapooletu, 0 vastu. 
 
VOLIKOGU OTSUS: lubada üliõpilaskonna isikuvalimistel osalevatel kandidaatidel 
hääletada iseenda poolt. 
 
4.3. Järgnevalt pannakse hääletusele üliõpilaskonna juhatuse liikmete valimistoimkonna 

liikmete valimine ja moodustamine koosseisus: Janar Pilve, Reelika Alunurm, 
Mihkel Viru. 

 
Hääletus: 18 poolt., 0 vastu, 0 erapooletut. 
 

VOLIKOGU OTSUS: kinnitada 28.09.2017 üliõpilaskonna juhatuse valimistoimkonna 
järgnevad isikud Janar Pilve, Reelika Alunurm, Mihkel Viru. 

 
Juhatuse esimehe kandidaadid saavad sõna kaheks minutiks. 

 
Sander Tars peab kandideerimiskõne 

Tutvustab ennast. Miks mina olen hea valik? Ma olen selline rahulik ja tasakaalukas valik - 
asjad saavad kiiresti tehtud. Kandideerime tiimina - me toimime hästi. Joosep on kogenematu 
aga selle klatime mina ja Laura ära. Nemad tõmbavad mind tagasi, kui ma midagi ebakõlalist 
tegema peaksin. Soovitan hääletada ka Laura ja Joosepi poolt, kui mind valite. Me teeme 
korralikult ja täiega. Kui üks meist ei usutu valituks, siis ei kandideeri meist mitte keegi. Kui 
te leiate, et sobivad esimehe kandidaati pole, siis palun, kasutage enda õigust vaikida. 

 
Taavi Vanaveski peab kandideerimiskõne 

Me oleme kogunenud täna siia selleks, et esindada neid, keda me peaksime esindama ehk siis 
üliõpilasi. Me peame tööd tegema vastutustundlikult ja tegema seda hästi. Ma olen rääkinud 
kolme meie ülikooli süsteemi jaoks olulise isikuga, kes on soovitanud teha häält, kui 
üliõpilastele tehakse liiga. Me peame tegema häält, kui me esindame üliõpilasi - näiteks 
doktoranditoetus. Lubatud on rohkem, kui antakse tegelikkuses. Me  peame tegema häält 
üliõpilaste eest. Mina olen valimis tegema tööd ükskõik kellega, kas siis kellegiga kolmiku või 
üksikkandidaatide seast. 

 
Toimub esimehe kandidaatide küsimuste voor. 
Koosolekujuhataja määrab küsimusvooru maksimaalseks pikkuseks 20 minutit. 
 
Kandidaatidele esitatakse küsimusi järgnevate teemadega seonduvalt: lahkhelide lahendamine; 
Eesti kõrghariduse suurimad probleemid ja lahendused; üliõpilasorganisatsioonide koostöö ja 
areng (TÜÜE ja TÜÜSA); samuti TÜÜE eelarve rahastuse mitmekesisuse kohta. 
 
Sander Tars 
 
Pidas oluliseks konfliktide lahendamisel kõikide osapoolte ärakuulamist ning võimaluse korral 
kompromissi leidmist. 



Üks probleem on minu meelest õpingute rahastamine. Teine küsimus on see, et kui riik tahab 
sellega edasi minna, kuidas õpilased saaksid tasuta õpingut nominaalajaga lõpetada (küsimus 
teotuste ja stipendiumite saamisest). See on kõige kallim viis seda teha. Läbi EÜLi on kõige 
parem viis seda teha.  
Organisatsioonide vahel peaks aga olema koostöö ülevaade. Mis üliõpilased vastu saavad ja 
TÜÜE vastu saab? Rahaliikuvus pole päris detailselt nähtav. Koostöö peab muutuma 
efektiivsemaks, tihedamaks. Üliõpilaskonna kaudu on koostöö olemas organisatsioonide vahel 
aga koostöö võiks olla ka vahetum. 
Eelarve saab muuta TÜÜE-s suuremaks kui suurendada koostööd teiste organisatsioonide ja 
seltsidega. Nt OLE ROHKEM oma eelarve liikuvuses vabam. Seega läbi koostöö. 
 
 
Taavi Vanaveski 
 
Lahkhelide lahendamisel tuleks silmast silma suhelda - inimesed peavad saama välja öelda, 
mis häirib neid. Hea oleks vahemehe kasutamine või hääletuse kasutamine ja ka konsensus. 
Kõrghariduse problemaatika kohalt nendib kõrghariduse konsolideerumist Lätis ja Leedus aga 
selle jõudmist ka Eestisse. Teisalt Eesti ei suuda andekaid ülikooli lõpetanuid Eestis hoida - nt 
cum laude’ga inimesed lahkuvad peale bakalaureusekraadi. Riik peab panustame ressurssi 
teadusesse. Kolmandaks peaks kõrgharidus rohkem hakkama ettevõtetega koostööd tegema - 
praktiline väljund ja selleks tuleb ressursi saada juurde. Tasuta kõrgharidus on ressursside 
mõttes problemaatiline - hariduskvaliteet kannatab, näen seda bakalaureuseastmes, kuna 
juhendan seal. EÜL on riiklikul tasandil meie kõige tähtsam partner - sünergia.  
Organisatsiooni koostöö aspektid on programmis kirjas. Rõhub sellele, et TÜÜE eelarve peab 
suurenema aga selleks, et saaks suureneda, peab tekkima finantsallikatel TÜÜE vastu usaldus. 
Toob välja koostöö manifesto - millist toetust pakkuma, mida vastu saame ja millist koostööd 
teeme.  
Toob välja ka selle, et vahendite liikuvus võiks olla läbipaistvam, see pole nii läbi paistev. 
Koosoleku juhataja R. Alunurm parandab, et eelarve vahendite liikuvus on läbipaistev - selle 
dokumendi hääletab läbi iga koosolek volikogu. 
Rahastus pole TÜÜE-l mitmekesine. Pakub välja mõningaid mõtteid, kuidas seda 
mitmekesisemaks muuta.  
 
Küsimuste vooru lõpp. 

 
Esimehe kandidaatide toetuskõnede voor - poolt kui ka vastu. Vaibakõnede lõpp.  
 
Algab hääletamine. Volikogu liikmetele jagatakse välja hääletussedelid ning toimub 
hääletamine. Valimistoimkond korjab kokku hääletussedelid ning läheb oma tööd tegema. 
Toimkond kannab ette hääletusprotokolli sisu. Välja jagati 18 sedelit, tagastati 18, rikutud 1 
(tühi). 
Hääletustulemus: S.Tars 6 poolthäält, T.Vanaveski 10 poolthäält. 
 
Toimub teine hääletusvoor T.Vanaveski üle - kui keegi kandidaatidest ei saanud koosseisu 
poolthäälte enamust. Hääletatakse esimeses voorus kõige enam hääli saanud kandidaadi poolt 
või vastu. Enne hääletamist antakse kandidaadile sõna kaheks minutiks. Kui ka siis ei saa 
koosseisu poolthäälte enamust, korraldatakse uued valimised.  
Algab hääletamine. Volikogu liikmetele jagatakse välja hääletussedelid ning toimub 
hääletamine. Valimistoimkond korjab kokku hääletussedelid ning läheb oma tööd tegema. 



Toimkond kannab ette hääletusprotokolli nr 3 (juhatuse valimiste kohta) sisu. Välja jagati 18, 
tagastati 18, rikutud 1 (tühi). 
Hääletustulemus: T.Vanaveski 12 poolt- ja 5 vastuhäält. 
Taavi Vanaveski osutus valituks üliõpilaskonna juhatuse esimeheks. 
 
Protokolli kinnitab volikogu siis, kui ka aseesimeeste valimistulemused on selgunud. 

 
b. Juhatuse aseesimeeste valimised 

M.Vaht selgitab juhatuse aseesimeeste valimisprotseduuri ja -käiku. Kuna valitakse kaks 
juhatuse aseesimeest, saab volikogu kanda sedelile kahe erineva kandidaadi nimed, keda 
soovitakse tulevikus näha juhatuse aseesimeestena. Valituks osutub kandidaat, kui tema poolt 
on hääletanud volikogu koosseisu enamus.  

Laura Zirel ja Joosep Kivast loobuvad kandideerimisest. 

Juhatuse esimehe kandidaadid saavad sõna kaheks minutiks. 

Eleri Pilliroogi kandideerimiskõne 

Kuna hariduspoliitilisi küsimusi on palju arutatud, siis räägib kandideerimiseks ühe isikliku 
loo. 

Sven Andersoni kandideerimiskõne. 

Me esindame kõiki üliõpilasi - me peame TÜÜE üliõpilasteni viima. Me peame TÜÜE-t 
näitama kõigile.  

Toimub aseesimeeste kandidaatide küsimusvoor. 

Taavi Vanaveski lahkub kell 20.05.  

Kandidaatidele esitatakse küsimusi: juhatusesisese koostöö sünergia; TÜÜE läbipaistvuse 
probleemid küsimustes, mis on ebameeldivad; olukorra lahendamisest situatsioonis, kus pärast 
valitu juhatuse mandaadi jõustumisest astuvad esindajad tagasi; kriitika taluvuse; võimekuse 
kohta täita endale püstitatud eesmärke; mis erutab kõige rohkem ametipositsiooni puhul ning 
kas kandidaadid ametisse astudes ka kardavad. 

Eleri Pilliroog 

Me suudame koos toimida - mina ja Taavi hariduspoliitilised eesmärgid ühtivad. Läbisaamine 
on hea ka Sveniga - mõlemad peame oluliseks kommunikatsiooni ja läbipaistvuse aspekte. Me 
suudame teha kompromisse. Me peame TÜÜE edasi viima, mitte tagasi, see ei saa olema kerge. 

T.Vanaveski siseneb kell 20.06.  

Peab oluliseks esimest kontakti esindajate vahel. VÜK peab kasvõi läbi pisarata asjad 
omavahel läbi arutama. Me oleme üks - volikogu ja juhatus tulevad koosolekul kokku ja 
arutavad. Juhatus peab andma eeskuju - VÜK peab seda edasi kandma. Juhatus ei hakka 
volikogu tööd suunama, vaid juhatus viib ellu volikogu tahte.  



Arvab, et esindajaga, kes soovib astuda tagasi, tuleks esmalt rääkida - kui suur on takistus 
sellise juhatusega töötamine tegemisel VÜK-s. Kui lahkuvad esindaja, siis tuleb 
asendusjärjekorrast määrata nii nagu õigusaktid ette näevad. 
Kriitikat tuleks võtta tagasisidena. Kandidaat ütleb, et on sellega arvestanud ja usub, et see 
tuleb. Ei pea kriitikat probleemiks. 
Hariduspoliitiline argumentatsioon on töö kõige põnevam osa ning kartusega kandidaat 
ametisse ei astu. 
 
Sven Anderson 
Taaviga on olnud mul tuliseid vestlusi. Aga see diskussioon temaga oli väärtus iseenesest. 
Koostöö ei olema pea kerge. Oluline on tuua välja seisukohad ja viia need inimesteni. Nendes 
küsimustes oleme üksmeelel. 
Peab oluliseks tegeleda läbipaistvus probleemidega, mis on üliõpilaskonna sisesed ja on ka 
ebameeldivad. Diskussioon on kõige alus. Arvab, et kui me oleme kõik sama meelt, siis polegi 
vaja kokku tulla. Peab välisabi kaasamist konfliktide lahendamisse võimalikuks. 
Kui esindajad lahkuvad pärast mandaadi jõustumist, arvab kandidaat, et isiklikke suhteid 
suhteid tuleks vältida ja suhelda juhatuse kui tervikuga. Kui ei meeldi konkreetne inimene 
juhatusest, siis tuleks proovid suhelda läbi selle juhatuse liikme, kellega on head suhtud. 
Me ei taha põhineda populaarsusel, peame suutma edasi kanda oma väärtusi ja mõtteid, ideid. 
Seega me ei hakka konkureerima kassivideotega. Peame inimestel võimaldama infot saada 
kätte. 
Kriitikat peab kandidaat läbimõtlemise kohaks. Kriitika, mis ei ole konstruktiivne, tuleb 
seljatada. 
Peetakse vaibakõnesid kandidaatide poolt või vastu. 

Algab hääletamine. Volikogu liikmetele jagatakse välja hääletussedelid ning toimub 
hääletamine. Valimistoimkond korjab kokku hääletussedelid ning läheb tegema oma tööd 
(seniks paus 5 minutit). 
Toimkond kannab ette hääletusprotokolli sisu: jagati 18 sedelit, tagastati 18, rikutud 2. 
Hääletustulemus: Eleri Pilliroog 13 poolthäält, Sven Anderson 14 poolthäält. 
Sven Anderson ja Eleri Pilliroog osutusid valituks juhatuse aseesimeesteks. 
 
M.Vaht teeb volikogule ettepaneku kinnitada valimistoimkonna protokoll juhatuse esimehe 
ning aseesimeeste valimistulemuse kohta: 
Hääletus: 18 poolt, 0 vastu ja erapooletuid. 
VOLIKOGU OTSUS: kinnitada valimistoimkonna protokoll nr 3 juhatuse valimiste 
kohta, mille kohaselt osutus valituks: juhatuse esimeheks Taavi Vanaveski, juhatuse 
aseesimeesteks Sven Anderson ja Eleri Pilliroog. 
 

Järgnevad ametisolevate juhatuse liikmete tänuavaldused kolleegidele ja volikogu liikmetele.  
 
 
Koosoleku lõpp: 20.50 
 
 
 
Reelika Alunurm 
Üliõpilaskonna esimees 
Koosoleku juhataja 

                                    Janar Pilve 
                            TÜÜE õigusnõunik 
                                  Protokollija 



 
 
 
 

Mariliis Vaht 
Üliõpilaskonna aseesimees 

Koosoleku juhataja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Elektroonilised dokumendid lisatakse ka paberkandjal protokolli juurde. 
Lisad ja elektroonilised dokumendid vastavas volikogu töödokumentide 28.09.2017 
koosoleku kaustas Google Drive’s 
Juhatuse kandidaatide kandideerimisdokumendid (elektrooniliselt saadaval SIIN): 

1) Eleri Pilliroog (CV, kandideerimisavaldus, motivatsioonikiri, valimisplatvorm); 
2) Laura Zirel (CV, kandideerimisavaldus, kandideerimisplatvorm_Tars_Zirel_Kivastik, 

motivatsioonikir); 
3) Sander Tars (CV, kandideerimisavaldus, motivatsioonikiri); 
4) Joosep Kivastik (CV, kandideerimisavaldus, motivatsioonikiri); 
5) Sven Anderson (avaldus, CV, kandideerimisavaldus, valimisplatvorm, 

S.Anderson.bdoc, soovituskiri Sven.bdoc, soovituskiri-Sven-Anderson.bdoc, 
soovituskiri.bdoc, soovituskirja pilt füüsilisest paberist.jpg, valimisplatvorm pikk 
versioon, motivatsioonikiri.bdoc); 

6) Taavi Vanaveski (CV, kandidatuur-Taavi Vanaveski.bdoc, motivatsioonikiri-Taavi 
Vanaveski, Programm (lühidalt), soovituskiri-Taavi Vanaveski.bdoc, Toetusavaldused 
- Taavi Vanaveski). 
 

Revisjoni kandidaadid (elektrooniliselt saadaval SIIN): 
7) Marko Eltermanni avaldus; 
8) Anne Merzini avaldus. 
 
9) Arengukava 2018 - 2021_üldkoosolek.docx; 
10) TÜÜE üldkoosoleku protokoll 10.05.2017; 
11) 28.09.2017 üldkoosoleku päevakord (üldkoosolek 28.sept); 
12) koosolekul kohalviibijate nimekiri; (järgmised neli lisa on paberkandjal ning 
kättesaadavad Ülikooli 18B Tartu üliõpilasesinduse kontoris) 
13) Valimistoimkonna protokoll nr 1 järelevalvekomisjoni valimistulemuste kohta; 
14) Valimistoimkonna protokoll nr 2 järelevalvekomisjoni valimistulemuste kohta; 
15) Valimistoimkonna protokoll nr 3 üliõpilaskonna juhatuse valimistulemuste kohta. 
 


