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Sisekaitseakadeemia spordistipendiumi statuut
I.

ÜLDSÄTTED

1. Sisekaitseakadeemia spordistipendiumi asutamise eesmärgiks on silmapaistvate
tulemustega sportlaste motiveerimine õppekava nominaalkestusega läbimisele,
eneseteostusele sisejulgeoleku erialadel, aidates kaasa nende aktiivse sportlaskarjääri
ühendamisele õpingutega Sisekaitseakadeemias.
2. Sisekaitseakadeemia spordistipendiumit on võimalik taotleda kas spordistipendiumina
kogu õppeajaks või semestri spordistipendiumina.
II. SPORDISTIPENDIUM KOGU ÕPPEAJAKS
3. Spordistipendium kogu õppeajaks määratakse igal aastal vastuvõtu järgselt sisseastujale,
kes on olnud edukas Eesti ja rahvusvahelistel spordivõistlustel, jätkab aktiivset
sporditegevust ning on valmis reklaamima ja võistlustel esindama ka Sisekaitseakadeemiat.
4. Õppeajaks loetakse õppekava nominaalkestust.
5. Kogu õppeajaks määratava stipendiumi taotlemiseks tuleb Sisekaitseakadeemia rektorile
esitada 15. augustiks vormikohane avaldus (lisa 1) ja alaliidu soovitus stipendiumi
taotlejale, milles antakse ülevaade taotleja eelnevast sportlikust tegevusest. Dokumendid
tuleb allkirjastada digitaalselt ja saata akadeemia üldaadressile info@sisekaitse.ee.
Digiallkirjastamise võimaluse puudumisel saata dokumendid posti teel aadressil Kase 61,
12012 Tallinn.
6. Kogu õppeajaks määratava stipendiumi suurus on 700 eurot semestris ning see makstakse
välja semestri kaupa iga aasta oktoobris ja märtsis Sisekaitseakadeemia ja stipendiaadi
vahel sõlmitud lepingu alusel. Igal aastal võib määrata kuni kolm sellist stipendiumi ja
enne esimest väljamakset peab olema sõlmitud spordistipendiumi saamise leping.
7. Stipendiumi väljamaksmine peatatakse stipendiaadi õppevõlgnevuste või õppeteenuste
võlgnevuste tõttu ja väljamaksetega jätkatakse pärast võlgnevuste likvideerimist.
Stipendiumit ei maksta stipendiaadi akadeemilise puhkuse ajal.
8. Muudes stipendiumiga seotud küsimustes lähtutakse stipendiaadiga sõlmitud lepingust.
III. SEMESTRI SPORDISTIPENDIUM
9. Semestri spordistipendium määratakse ühekordselt Sisekaitseakadeemia õppurile, kes ei
saa kogu õppeaja spordistipendiumi, kes on stipendiumi määramisele eelneva aasta
jooksul näidanud silmapaistvaid sportlikke tulemusi, tegelenud aktiivselt võistlusspordiga
ning esindanud spordivõistlustel Sisekaitseakadeemiat.
10. Ühe stipendiumi suurus on kuni 700 eurot semestris. Semestris võib välja anda kuni kuus
stipendiumit.
11. Semestri stipendiumi võivad taotleda alates esimesest semestrist kõigi õppeastmete
õppurid, kes ei ole ületanud õppekava nominaalkestust, kellel ei ole õppevõlgnevusi ega

õppeteenustasu võlgnevusi ning kes ei viibi akadeemilisel puhkusel. Stipendiumile võib
kandideerida korduvalt.
12. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Sisekaitseakadeemia rektorile konkursikuulutuses
määratud ajaks esitada: vormikohane avaldus (lisa 2), treeneri või alaliidu soovitus
stipendiumi taotlejale, milles antakse ülevaade taotlemisele vahetult eelneva aasta
sportlikust tegevusest, kolledžidirektori või instituudi juhi soovitus ja alates teisest
semestrist väljavõte eelneva semestri õppetulemuste kohta. Dokumendid tuleb
allkirjastada digitaalselt ning saata elektrooniliselt akadeemia üldaadressile
info@sisekaitse.ee või esitada posti teel Kase 61, 12012 Tallinn.
13. Komisjon lähtub kandidaatide hindamisel ja järjestamisel eelkõige sportlikest tulemustest,
arvestades, kas kandidaat on juba võistlustel Sisekaitseakadeemiat esindanud, ja jälgides,
et taotlejal ei ole õppevõlgnevusi ega õppeteenuse võlgnevusi.
14. Stipendiumikonkursid korraldatakse reeglina kaks korda aastas.
15. Määratud stipendium makstakse stipendiaadi arvelduskontole spordistipendiumi
määramise komisjoni protokollilise otsuse alusel konkursile järgneva kuu 14. kuupäevaks.
Stipendiumit ei maksta stipendiaadi akadeemilise puhkuse ajal.
IV. SPORDISTIPENDIUMI KONKURSIST TEAVITAMINE
16. Vastavalt kehtestatud tingimustele avaldatakse avaliku konkursi väljakuulutamine
spordistipendiumite taotlemiseks Sisekaitseakadeemia veebilehel ning tehakse õppuritele
teatavaks e-posti vahendusel.
17. Spordijuht-lektor informeerib Sisekaitseakadeemia spordistipendiumitest
kandideerimise tingimustest Eesti Olümpiakomiteed ja spordialaliite.
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18. Kommunikatsiooni- ja turundusosakond levitab spordistipendiumite alast teavet messidel
ja muudel sisseastujaile mõeldud üritustel.
V. OTSUSE LANGETAMINE SPORDISTIPENDIUMITE SAAJATE KOHTA
19. Stipendiumitaotlusi hindab ja spordistipendiumi määramise otsustab spordistipendiumi
määramise komisjon, mille koosseisu kuuluvad rektor, kolledžite direktorid, spordijuhtlektor ja üliõpilasesinduse esindaja. Vajadusel võidakse kaasata mittehääleõiguslikke
eksperte. Spordistipendiumi määramise komisjoni esimees on rektor.
20. Spordistipendiumi määramise komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt
pooled selle liikmed. Stipendiumi määramise otsustavad komisjoni liikmed
lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe
hääl.
21. Stipendiumi määramise otsused vormistatakse spordistipendiumi määramise komisjoni
protokollilise otsusena, millele kirjutab alla komisjoni esimees. Stipendiumi määramise
otsusest teavitatakse stipendiumi saajat. Äraütlevatest otsustest teavitamise kohustust
Sisekaitseakadeemial ei ole.

