KÄSKKIRI
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Sisekaitseõppe stipendiumi statuut
Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 „Siseministeer iumi
põhimäärus“ § 23 lõike 2 punkti 20 alusel.

1. STIPENDIUMI EESMÄRK JA ÜLDISED PÕHIMÕTTED
1.1. Sisekaitseõppe stipendiumiga toetatakse ning innustatakse Eesti gümnaasiumite s
valikainena sisekaitseõpet õppivaid noori gümnaasiumiastme 11. ja 12. klassis.
1.2. Stipendium antakse välja Siseministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia koostöös.
1.3. Stipendiumid määratakse õpilastele, kes on läbinud vähemalt kolm sisekaitseõppe kursust.
1.4. Stipendiumi võib taotleda igal õppeaastal uuesti.
2. STIPENDIUMI SUURUS JA TINGIMUSED
2.1. Stipendiumi finantseeritakse Siseministeeriumi eelarvest.
2.2. Siseminister määrab igal õppeaastal stipendiumifondi ja stipendiumide suurused, seal
hulgas stipendiumi saajate arvu hiljemalt 1. märtsiks.
2.3. Siseministeerium kuulutab stipendiumile kandideerimise avaliku konkursi välja veebilehe l
www.siseministeerium.ee hiljemalt 7. märtsil. Sisekaitseakadeemia avaldab info konkursi
kohta oma kodulehel www.sisekaitse.ee ja edastab info sisekaitseõpet läbiviivate le
gümnaasiumitele.
2.4. Siseminister moodustab stipendiumikomisjoni, mida juhib komisjoni esimees ja kuhu
kuuluvad Siseministeeriumi esindaja, Sisekaitseakadeemia õppeprorektor, sisekaitseõppe
koordinaator ja vähemalt kaks sisekaitseõppe õpetajat.
2.5. Siseministeerium maksab stipendiumi välja ühekordse maksena stipendiaad i
arveldusarvele.
2.6. Stipendium on tulumaksuvaba.
3. TAOTLEMINE JA TÄHTAJAD
3.1. Stipendiumi taotlusi võetakse vastu üks kord õppeaastas. Taotluste esitamise tähtaeg on
1. mai.
3.2. Stipendiumile saab kandideerida õpilane isiklikult.
3.3. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid on:
3.3.1. taotlus;
3.3.2. kooli poolt kinnitatud väljavõte sisekaitseõppe õppetulemustest;

3.3.3. kaaskiri kandidaadi iseloomustusega stipendiumi määramiseks (1 lehel), mille on
koostanud sisekaitseõppe õpetaja.
3.4. Taotlus koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Sisekaitseakadee mia
täiendusõppe keskuse e-posti aadressile sisekaitseope@sisekaitse.ee.
3.5. Stipendiumikomisjon vaatab nõuetekohaselt esitatud taotlused läbi kuu aja jooksul pärast
taotluste esitamise tähtaja lõppu ja esitab siseministrile ettepaneku nimetada stipendiumi
saajad.
3.6. Siseminister kinnitab stipendiumi saajad hiljemalt 1. juuniks. Stipendiumi saajaid
teavitatakse kirjalikult.
3.7. Stipendiaate tunnustatakse Sisekaitseakadeemia lõpuaktusel.
4. STIPENDIUMI SAAJATE VALIMISE KORD
4.1. Stipendiumi saajad valitakse välja järgnevalt:
4.1.1. stipendiumikomisjon hindab esitatud taotlusi kahes voorus;
4.1.2. esimeses voorus valitakse esitatud dokumentide alusel välja kandidaadid, kes
pääsevad lõppvooru;
4.1.3. teises voorus antakse iga komisjoni liikme poolt igale kandidaadile avaliku konkursi
väljakuulutamisel etteantud hindamiskriteeriumide ja hindamisjuhendi alusel
punktid;
4.1.4. igale kandidaadile antud punktid summeeritakse ja selle alusel koostatakse
stipendiumi kandideerijatest pingerida;
4.1.5. stipendiumikomisjon esitab siseministrile ettepaneku stipendiumi saajate
nimetamiseks.
4.2. Sobivate kandidaatide puudumisel jäävad stipendiumi saajad nimetamata.
4.3. Siseminister kinnitab stipendiumi saajad käskkirjaga.
(allkirjastatud digitaalselt)
Kristian Jaani
siseminister

Lisa: Sisekaitseõppe stipendiumile kandideerimise taotluse vorm
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