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POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE 

STIPENDIUMI STATUUT 

 

1. Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teadus- ja arendustegevuse stipendiumiga (edaspidi 

stipendium) toetatakse ning motiveeritakse rakendusliku väljundiga teadusliku uurimistöö 

tegemist PPA jaoks olulisel teemal siseturvalisuse valdkonnas doktoriõppe või magistriõppe 

tasemel eesmärgiga arendada ülesannete teadmis- ja teaduspõhist ning innovatsioonile 

orienteeritud lahendamist. 

2. PPA määrab igal aastal prioriteetse uurimisteema või fookusvaldkonna, mille uurimiseks 

stipendium on ette nähtud, uurimistöö taseme (doktoriõpe või magistriõpe) ning taotluste 

esitamise tähtaja.  

3. Vastavalt vajadusele võib PPA kitsendavalt määratleda, kas stipendium on mõeldud alustatava 

uurimistöö läbiviimiseks, jätkustipendiumina, millega toetatakse poolelioleva uurimistöö 

täiendamist või lõpuleviimist või tunnustusena jooksval (õppeaastal) valminud magistri- või 

doktoritöö eest. 

4. Stipendiumi saajaks võib olla Eesti Vabariigi kodakondsusega või Eesti ülikoolis õppiv isik, 

kes kõrg- või ülikoolis doktori- või magistriõppes teeb või on konkursi väljakuulutamisele 

eelneva 12 kuu jooksul kaitsnud eesti- või inglisekeelse rakendusliku väljundiga heal tasemel 

teadusliku uurimistöö PPA poolt väljakuulutatud fookusteemal. 

5. Stipendiumi suurus on 4000 eurot. PPA võib otsustada, et stipendium makstakse välja osadena 

vastavalt stipendiaadi poolt esitatavatele tulemitele. 

6. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi alusel. Teave avaliku konkursi 

kohta avaldatakse PPA kodulehel ning vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes. Teavet 

võidakse avaldada muudes infoallikates. 

7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb PPA määratud tähtajaks elektroonselt või posti teel esitada 

PPAle (digi)allkirjastatud taotlus koos järgmiste dokumentidega: 

7.1. elulookirjeldus (curriculum vitae) koos isikukoodiga; isikukoodi esitamisega nõustub 

taotleja, et PPAl on taotleja sobivuse kinnitamiseks õigus kontrollida isiku kodakondsust 

andmekogudest; 

7.2. koopia kvalifikatsiooni tõendavast dokumendist või õppeasutuse kinnitus taotleja 

õpingute kohta; 

7.3. kaitstud uurimistöö puhul selle täistekst või viide avalikult ligipääsetavale täistekstile 

elektroonses keskkonnas;  

7.4. poolelioleva uurimistöö korral ülevaade senistest tulemustest ja uurimistöö laiendatud 

kava. 

8. Stipendiumi taotleja võib taotluses või koos sellega lisada soovi korral ka täiendavat teavet 

uurimistöö ja selle rakendatavuse või võimaliku rakendamise kohta siseturvalisuse valdkonnas.  

9. Stipendiumi(te) määramiseks moodustab PPA stipendiumikomisjoni, sealhulgas nimetab 

stipendiumikomisjoni esimehe.  
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10. PPA stipendiumikomisjon vaatab nõuetekohaselt esitatud taotlused läbi ühe kuu jooksul pärast 

taotluste esitamise tähtaja lõppu. 

11. Stipendiumikomisjon lähtub stipendiumi määramisel taotluste analüüsi tulemustest. Taotluste 

hindamisel arvestab stipendiumikomisjon järgmisi kriteeriume:  

11.1. uurimistöö (alustatava või poolelioleva uurimistöö puhul uurimistöö laiendatud kava) 

vastavus väljakuulutatud uurimisteemale ja fookusele; 

11.2. komisjoniliikmete hinnang valminud uurimistöö teadusliku taseme kohta; 

11.3. komisjoniliikmete hinnang uurimistöö rakendatavusele ja kokkusobivusele PPA 

vajadustega.  

12. Stipendiumikomisjon võib küsida täiendavat arvamust uurimistöö valdkonna ekspertidelt või 

spetsialistidelt. 

13. Piisava tasemega taotluste mittelaekumisel võib PPA loobuda stipendiumi määramisest. 

131. Piisaval tasemel taotluste ja rahaliste vahendite olemasolul võib PPA sama konkursi raames 

teistele taotlejatele välja anda täiendavaid stipendiume, millest igaühe suurus ei ületa punktis 

5 nimetatud stipendiumi suurust. 

14. Stipendiumi määramise järel sõlmib PPA stipendiaadiga lepingu, milles määratletakse 

stipendiumi väljamaksmise kord, kasutamise otstarve, uurimistöö tulemuste esitamise vorm, 

aruandluse kord ja muud poolte poolt oluliseks peetavad tingimused. Stipendium kantakse 

stipendiaadi Euroopa Liidus asuvale arvelduskontole. 

15. PPAl on õigus kooskõlas PPA ja stipendiaadi vahel sõlmitavale lepingule saada, kasutada ja 

rakendada stipendiaadi uurimistöö tulemusi oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja 

nendega seotud tegevustes. 

16. PPA teavitab stipendiumi saajatest PPA kodulehel, avalikustades stipendiumi saaja nime ja 

õppeasutuse. 

 


