
 
TARTU VALLA SIHTSTIPENDIUMI STATUUT 
  

/vastavalt digiallkirjastamise kuupäevale/ 
 
 
Vastavalt Kõrgema Kunstikooli Pallas (edaspidi Pallas) ja Tartu valla (edaspidi vald) vahel 
Tartus 22. juunil 2006 sõlmitud koostöölepingule määratakse valla stipendium (edaspidi 
stipendium) üks (1) kord õppeaastas ühele (1) erialaselt aktiivsele, heade õppetulemustega 
Pallase tekstiiliosakonna üliõpilasele.  
  
  
1 Üldsätted  
 
1.1 Käesolev statuut sätestab Tartu valla stipendiumi (edaspidi stipendium) väljaandmisega 
seonduva (eesmärk ja tingimused, taotlemine, määramine, maksmine).  
 
1.2. Stipendiumi on õigus taotleda Pallase tekstiiliosakonna üliõpilasel, kui: 
        1.2.1. tal on täidetud täiskoormusega õppe nõuded (vt ÕKE punkt 2.3.1.1)   
        1.2.2.   ta ei viibi akadeemilisel puhkusel;  
   
 
2 Stipendiumi eesmärk ja tingimused  
 
2.1 Stipendiumi eesmärk on üliõpilaste erialase ja valdkondliku tegevuse väärtustamine.  
 
2.2 Stipendium antakse välja üks kord õppeaastas Pallase tekstiiliosakonna kolmanda (3) või 
neljanda (4) kursuse üliõpilasele, kellel on head õpitulemused ning kes tegutseb erialaselt ka 
väljaspool õppetegevust.  
 
2.3 Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, mille kasutamise eesmärk on seotud eriala 
populariseerimise ja arendamisega laiemalt. Samuti peetakse oluliseks kandidaadi häid 
õpitulemusi ja panustamist tekstiiliosakonna arendustegevusse.  
 
2.4 Stipendiumi suurus on 1000 (üks tuhat) eurot.  
   
 
3 Stipendiumi taotlemine 
  
3.1 Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja Pallase koduleheküljel. Taotlusi saab 
esitada vähemalt kaks nädalat pärast konkursi väljakuulutamist.  
 
3.2 Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada vabas vormis kirjalik kandideerimisavaldus, 
paberkandjal portfoolio ning motivatsioonikiri (sh stipendiumi kasutamise eesmärk), mis 
annavad ülevaate üliõpilase senisest erialasest tegevusest.  
   
 
  



4 Stipendiumi määramine  
 
4.1 Stipendiumi saaja määrab komisjon koosseisus: 

- Kõrgema Kunstikooli Pallas rektor;  
- Kõrgema Kunstikooli Pallas õppeprorektor;  
- Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna juhataja;  
- Tartu vallavanem  
- üks (1) Tartu valla esindaja  
- kutsutud liikmed.  

  
4.2 Stipendiumi saaja peavad heaks kiitma kõik komisjoni liikmed. Komisjoni koosolek 
protokollitakse.  
 
4.3 Komisjonil on õigus stipendiumisumma jagada mitme kandidaadi vahel.  
 
4.4 Komisjon ei põhjenda taotlustele äraütlemisi.  
 
4.5. Stipendiumi pälvinud taotlejate materjalid (sh portfooliod) säilitatakse Pallase 
tekstiiliosakonnas ja ei kuulu tagastamisele.  
 
4.6 Stipendiumi saaja kuulutatakse välja hiljemalt 1. detsembril.   
 
4.7 Stipendiumi saaja avalikustatakse Pallase kodulehel.  
   
 
5 Stipendiumi maksmine  
 
5.1 Stipendium makstakse üliõpilasele välja vastavalt stipendiaadi, Pallase ja valla vahel 
sõlmitavale lepingule.  
  
 
6 POOLTE REKVISIIDID  
  

 
Pallas: 
Kõrgem Kunstikool Pallas 
Reg kood  70005950 
Tähe 38b 
50103 Tartu 
Tel: 730 9822 
E-post: pallasart@pallasart.ee 
 
Valeri Nuust 
rektor 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 
Vald: 
Tartu vald 
Haava tn 6 
Kõrveküla alevik 
60512 Tartu vald 
Tel: 733 7750 
E-post: tartuvald@tartuvald.ee  
 

  Jarno Laur 
vallavanem 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 

 


