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 Sisekaitseakadeemia eristipendiumide statuut 

I. ÜLDSÄTTED 

1. Sisekaitseakadeemia (edaspidi akadeemia) eristipendiumid on Ida-Virumaa stipendium ning 
spordistipendium (edaspidi stipendiumid). Ida-Virumaa stipendiumi asutamise eesmärgiks on Ida-
Virumaalt pärit noorte motiveerimine akadeemias õppima ja pärast õpingute lõppu valitud erialal 
samas piirkonnas tööle asuma. Spordistipendiumi asutamise eesmärgiks on silmapaistvate 
tulemustega sportlaste motiveerimine ühendamaks aktiivse sportlaskarjääri edukate õpingutega 
akadeemias.  

2. Stipendiume võivad taotleda kõigi õppeastmete õppurid, kes ei ole ületanud õppekava 
nominaalkestust, ei viibi akadeemilisel puhkusel ning kellel puuduvad õppevõlgnevused ja kehtivad 
distsiplinaarkaristused. Stipendiumile võib kandideerida korduvalt.  

3. Õppeaastas antakse välja kuni kaks Ida-Virumaa stipendiumit (esmakursuslasele ja teise või 
kolmanda kursuse õppurile) ning üldjuhul kaheksateist spordistipendiumit (üldjuhul üheksa 
stipendiumit semestris). Vajadusel võib spordistipendiume välja anda rohkem,  seda  eeldusel, et 
õppeaastaks planeeritud spordistipendiumide kogusummat ei ületata.  

4. Ida-Virumaa stipendium määratakse õppurile õppeaastaks ning selle suurus on 1300 eurot. Ida-
Virumaa stipendium makstakse õppurile välja kahes osas st 650 eurot semestris. Spordistipendium 
määratakse õppurile semestriks ning selle suurus on kuni 850 eurot. Spordistipendium makstakse 
õppurile välja ühes osas. Stipendiumid makstakse välja sõlmitud lepingu või komisjoni protokollilise 
otsuse alusel.  
 

II.  STIPENDIUMIDE TAOTLEMINE  
 

5. Avalik konkurss stipendiumide taotlemiseks kuulutatakse välja akadeemia veebilehel ning tehakse 
õppuritele teatavaks e-posti vahendusel. Teavet stipendiumite taotlemisvõimaluste kohta 
levitatakse messidel ja muudel sisseastujaile mõeldud üritustel. Spordijuht-lektor informeerib 
akadeemia spordistipendiumist ja taotlemise tingimustest Eesti Olümpiakomiteed ning 
spordialaliite. 

6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb saata konkursikuulutuses määratud ajaks digiallkirjastatult  
e-postile info@sisekaitse.ee või esitada paberkandjal allkirjastatuna Kase 61, Tallinn alljärgnevad 
dokumendid:  
6.1. Ida-Virumaa stipendium:  

6.1.1. Esmakursuslasel tuleb esitada õppeprorektorile vabas vormis avaldus ja 
motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma soovi sisekaitselisel erialal õppima 
asumiseks ja kirjeldab nägemust, kuidas ta saab kaasa aidata Ida-Virumaa arendamisele 
oma erialal töötades peale õpingute lõpetamist.   

6.1.2. Teise või kolmanda kursuse õppuril tuleb esitada õppeprorektorile vabas vormis avaldus 
ja motivatsioonikiri oma nägemusest, kuidas taotleja saab kaasa aidata Ida-Virumaa 
arendamisele oma erialal töötades peale õpingute lõpetamist ning kolledži direktori või 
sisejulgeoleku instituudi juhataja soovituskiri,  mis kinnitab taotleja statuudi punktis 2 
toodud nõuetele vastavust.  

6.2. Spordistipendium:  
6.2.1. Taotlejal tuleb esitada õppeprorektorile vormikohane avaldus, milles taotleja kinnitab 

ausa spordi reeglite järgmist ja valmisolekut akadeemia esindamiseks võistlustel;  



6.2.2. Punktis 6.2.1 nimetatud avaldusele tuleb lisada spordialaliidu või treeneri soovituskiri, 
milles antakse ülevaade taotleja taotlemisele vahetult eelneva aasta sportlikust 
tegevusest ja eesoleva aasta võistlusplaanist; 

6.2.3. Punktis 6.2.1 nimetatud avaldusele tuleb lisada alates õpingute teisest semestrist 
kolledži kinnitus, et taotleja vastab statuudi punktis 2 toodud nõuetele .  

 

II. STIPENDIUMIDE MÄÄRAMINE 
 

7. Stipendiumitaotlusi hindab ja stipendiumite määramise otsustab komisjon, mille koosseisu 
kuuluvad õppeprorektor, kolledžite direktorid ja instituudi juhataja, spordijuht-lektor, 
õppeosakonna juhataja, kommunikatsiooniosakonna juhataja ja üliõpilasesinduse esindaja. 
Vajadusel võidakse kaasata mittehääleõiguslikke eksperte. Komisjoni esimees on õppeprorektor.  

8. Stipendiumi määramise komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled liikmed ning 
komisjoni esimees. Stipendiumi määramise otsustavad komisjoni liikmed lihthäälteenamusega. 
Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe hääl.  

9. Ida-Virumaa stipendiumi määramisel eelistatakse üldjuhul:   
9.1.  esmakursuslasi, kellel on kõrge sisseastumispunktide summa ning motivatsioon valitud 

erialal õppida ja hiljem Ida-Virumaal tööle asuda;  
9.2. teise ning kolmanda kursuse õppureid, kellel on kõrge kaalutud keskmine hinne ning 

motivatsioon valitud erialal õppida ja hiljem Ida-Virumaal tööle asuda.  
10.  Komisjoni otsusel võib põhjendatud juhtudel eelistada madalama sisseastumispunktide summa või 

kaalutud keskmise hindega, kuid kõrge motivatsiooniga aktiivselt akadeemiasse või erialasesse 
töösse panustavaid õppureid.  

11.  Spordistipendiumi taotlejate hindamisel ja määramisel lähtub komisjon eelkõige taotleja senisest 
tulemustest spordivõistlustel ning tema järgmise perioodi võistlusplaanist ning akadeemia  
esindamise kavatsusest.  

12.  Stipendiumi määramise otsused vormistatakse komisjoni protokollilise otsusena, millele kirjutab 
alla komisjoni esimees. Stipendiumi määramise otsusest teavitatakse stipendiumi saajat. 
Äraütlevate otsuste põhjendamise  kohustust akadeemial ei ole.   

IV. LISATINGIMUSED 
 

13.  Lisatingimused Ida-Virumaa stipendiumi taotlemisel:  
13.1. Stipendiumi saamisel võtab õppur endale kohustuse pärast õpingute lõpetamist asuda 

erialasele tööle või teenistusse Ida-Virumaale ja töötada seal vähemalt kahekordne saadud 
stipendiumi perioodi aeg. 

13.2. Stipendiumi saaja mõjuva põhjuseta õpingute katkestamisel või kolme kuu jooksul peale 
lõpetamist Ida-Virumaale teenistusse või tööle mitteasumisel või hüvitamiseks ettenähtud 
tähtaja lõpuni mitte töötamisel tuleb stipendiumi saajal hüvitada saadud stipendium  
kogusummas või proportsionaalselt vastavalt töötatud ajale.  

13.3. Stipendiumi saaja ei ole kohustatud hüvitama saadud stipendiumi kui ta katkestas õpingud 
mõjuvatel põhjustel, kui talle ei pakutud töö- või teenistuskohta Ida-Virumaal või kui ta ei 
saanud mõjuvatel põhjustel tööle asuda, kui ta viiakse üle töö- või teenistuskohalt Ida-
Virumaal teise paikkonda või kui ta on oma algatusel vabastatud teenistusest või töölt 
mõjuvatel põhjustel.  

13.4. Stipendiumi saaja kohustub teavitama akadeemiat peale õpingute lõpetamist 
hüvitamistähtaja jooksul kirjalikult oma teenistusse või tööle asumisest Ida-Virumaale ja 
teenistus- või töösuhte lõpetamisest  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 12.2 sätestatud ulatuses. 


