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SISEKAITSEAKADEEMIA „IDA-VIRUMAA STIPENDIUMI“ STATUUT
I ÜLDSÄTTED
1. Sisekaitseakadeemia
„Ida-Virumaa
stipendiumi“
statuut
reguleerib
Sisekaitseakadeemia „Ida-Virumaa stipendiumi“ (edaspidi stipendium) taotlemist,
taotluste menetlemist ja stipendiumi määramist.
2. Stipendiumi asutamise eesmärgiks on sisekaitselisest õppest huvitatud ja
varasemate silmapaistvate õpitulemustega Ida-Virumaalt pärit noorte
motiveerimine Sisekaitseakadeemias õppimiseks ja hilisemaks tööleasumiseks IdaVirumaal.
3. Stipendiumit on võimalik taotleda nii Ida-Virumaalt pärit kandidaatidel, kes
soovivad alustada õpinguid Sisekaitseakadeemias kui Ida-Virumaalt pärit
kutseõppe, rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppe kadettidel kogu
õpinguperioodi jooksul.
4. Igal õppeaastal antakse välja kuni 2 stipendiumit, millest üks määratakse
kandidaadile akadeemiasse sisseastumisel ja teine avaliku konkursi kaudu õppima
asunud kadetile.
5. Stipendium määratakse
stipendiumile korduvalt.

üheks

õppeaastaks.

Kadett

võib

kandideerida

6. Stipendiumi suurus on 1300 eurot õppeaastas ja see makstakse välja kahes osas:
pärast lepingu sõlmimist sügissemestril ja veebruarikuus kevadsemestril.
7. Stipendiumi saamisel võtab kadett endale kohustuse pärast õpingute lõpetamist
asuda erialasele tööle või teenistusse Ida-Virumaale ja töötada seal vähemalt
kahekordne saadud stipendiumi perioodi aeg.
8. Stipendiumi saaja mõjuva põhjuseta õpingute katkestamisel, tema
eksmatrikuleerimisel enne õpingute lõpetamist Sisekaitseakadeemia algatusel,
kolme kuu jooksul peale lõpetamist Ida-Virumaale teenistusse või tööle
mitteasumisel või hüvitamiseks ettenähtud tähtaja lõpuni mitte töötamisel tuleb
stipendiumi saajal hüvitada saadud stipendium Sisekaitseakadeemiale kas
kogusummas või proportsionaalselt töötatud ajale.
9. Stipendiumi saaja ei ole kohustatud hüvitama saadud stipendiumi kui ta katkestas
õpingud Sisekaitseakadeemias mõjuvatel põhjustel, kui talle ei pakutud töö- või
teenistuskohta Ida-Virumaal, kui ta viiakse üle töö- või teenistuskohalt IdaVirumaal teise paikkonda või kui ta on oma algatusel vabastatud teenistusest või
töölt seoses mõjuvate põhjustega.
10. Peale Sisekaitseakadeemia lõpetamist on stipendiumi saaja kohustatud
hüvitamistähtaja jooksul kirjalikult teatama oma teenistusse või tööle asumisest
Ida-Virumaale ja teenistus- või töösuhte lõpetamist hiljemalt viie tööpäeva jooksul
alates tööleasumisest ja peale teenistus- või töösuhte lõpetamist. Tööleasumise
teatises peab olema märgitud tööandja nimi, registrikood ja kontaktandmed.
Teenistus- või töösuhte lõpetamise teatises peab olema märgitud teenistus- või
töösuhte lõpetamise aeg ning põhjus. Stipendiumi saaja teavitamiskohustus kehtib
igakordselt kuni hüvitamistähtaja möödumiseni või summa hüvitamiseni punktis 8
sätestatud ulatuses.

11. Sisekaitseakadeemia turundus- ja kommunikatsiooniosakond kuulutab hiljemalt
mais välja avaliku konkursi „Ida- Virumaa stipendiumi“ taotlemiseks akadeemia
veebilehel ning e-posti vahendusel kadettide postilistides. Lisaks levitatakse teavet
stipendiumi kohta messidel ja muudel sisseastujatele mõeldud üritustel.
II STIPENDIUMI TAOTLEMINE
12. Stipendiumi taotlemiseks esitab kandidaat vabas vormis avalduse ja
motivatsioonikirja, kus ta põhjendab oma soovi sisekaitselisel erialal õppima
asumiseks ja kirjeldab nägemust, kuidas ta saab kaasa aidata Ida-Virumaa
arendamisele oma erialal töötades peale õpingute lõpetamist.
13. Stipendiumi taotlemisel esitab Sisekaitseakadeemia kadett vabas vormis avalduse,
motivatsioonikirja oma nägemusest, kuidas ta saab kaasa aidata Ida-Virumaa
arendamisele oma erialal töötades peale õpingute lõpetamist ning kolledži direktori
või sisejulgeoleku instituudi juhataja soovituskirja, kus on arvestatud kõigi
asjaosaliste arvamusega.
14. Stipendiumile ei saa kandideerida kadett, kellel on kehtiv distsiplinaarkaristus.
15. Avaldus esitatakse rektori nimele ja tuuakse või saadetakse posti teel koos
ülejäänud dokumentidega Sisekaitseakadeemia õppeosakonda. Kandidaatide
kandideerimise tähtaeg on hiljemalt 15.august, kadettidel hiljemalt 15. oktoober.
16. Stipendiumi taotlemisel peab kandidaat olema vahetult enne akadeemiasse
astumist või õpingute ajal Ida-Virumaal tegelikult elanud vähemalt kuus kuud.
III STIPENDIUMI MÄÄRAMINE
17. Stipendiumi määramisel võetakse kandidaadi puhul aluseks tema
sisseastumistulemuste põhjal moodustunud keskmine punktisumma ning
motivatsioon Sisekaitseakadeemias õppimiseks ja oma erialal Ida-Virumaal
töötamiseks. Kadeti puhul võetakse arvesse tema senine õpiedukus, motivatsioon
ja kolledži direktori või sisejulgeoleku instituudi juhataja soovituskiri.
18. Stipendiumite määramisel eelistatakse kandidaate, kellel on kõrge punktisumma
sisseastumisel ja kadette, kellel on kõrge kaalutud keskmine hinne.
19. Stipendiumitaotlusi hindab
õppeprorektor,
turundusüliõpilasesinduse esindaja.

komisjon, mille koosseisu kuuluvad rektor,
ja
kommunikatsiooniosakonna
juhataja
ja

20. Komisjon otsustab stipendiumi määramise kandidaatide
25. augustiks, kadettide osas hiljemalt 25. oktoobriks.

osas

hiljemalt

21. Stipendiumi määramise otsusest teavitatakse stipendiumi saajat 5 päeva jooksul,
mille järel sõlmitakse stipendiaadiga leping vastavalt käesolevas korras
kehtestatud tingimustele.

2

