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ÜLO PÄRNITSA NIMELISE HARIDUSFONDI STATUUT
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesoleva statuudiga reguleeritakse Ülo Pärnitsa nimelise haridusfondi (edaspidi
„Fond“) stipendiumite määramise põhimõtteid ja korralduslikke aluseid.
1.2. Fondi stipendiumite kapital moodustub Ülo Pärnitsa pärija OÜ Kristosten poolt igal aastal
fondi annetatud summadest, samuti AS Mainor Ülemiste ja AS Technopol Ülemiste ning
teiste annetajate poolt annetatud summadest.
1.3. Fondi eesmärk on elukestva ja praktilise õppe edendamine ning edukate üliõpilaste ja
õppejõudude toetamine Ülemiste Citys. Samuti Ülemiste City kui targa linnaku
arendamine. Käesolev stipendium on mõeldud üliõpilaste ja õppejõudude toetamiseks
nende õpingutel või uurimistööde läbiviimisel, osalemisel Ülemiste City kui targa linnaku
kujundamisel.
1.4. Fondi haldab Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor. Fondi loomiseks avatakse eraldi
arveldusarve.
1.5. Stipendiume makstakse välja fondi stipendiumikapitali arvelt kuni fondi jäägi
ammendumiseni.
1.6. Stipendiume makstakse üks kord aastas. Igal aastal kuulutatakse välja konkurss kuni
neljale stipendiumile. Ühe stipendiumi alammäär on 1500 eurot. Stipendiumide hulka ja
summat on võimalik kokkuleppel fondi nõukoguga muuta.
1.7. Juhul kui stipendiumikonkursile ei laeku statuudis nõutud tasemega taotlusi, jäetakse
stipendiumid välja andmata.
2. STIPENDIUMI MÄÄRAMINE JA MAKSMINE
2.1. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise
tähtaega Ülemiste City ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ning vajadusel Ülemiste City
partnerkõrgkoolide infokanalites. Kui stipendiumikomisjon ei määra teisiti, tuleb
stipendiumitaotlused esitada komisjonile iga aasta 1. maiks.
2.2. Stipendiumikonkursi tulemused kinnitab fondi nõukogu, milleks on AS Mainori Nõukogu.
Stipendium makstakse välja peale konkursitulemuste avalikustamist vastavalt
Stipendiaadiga sõlmitavale lepingule. Nimetatud leping sätestab stipendiumi kasutamise
tingimused ning Stipendiaadi kohustused.
2.3. Stipendiumidele saavad kandideerida:
2.3.1. Kõik Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor üliõpilased, kes õpivad töö kõrvalt, on
aktiivsed erialases ja ühiskondlikus töös ja õpivad väga hästi ja/ või esitavad
praktilise, väga hästi hinnatud uurimistöö.
2.3.2. Stipendiumidele saavad kandideerida ka Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor
õppejõud, kes toetavad oma aktuaalse, huvitava ja metoodiliselt asjakohase
õpetamisega elukestvat ja praktilist õpet.

2.3.3. Samuti saavad stipendiumidele kandideerida üliõpilased ja õppejõud
partnerkõrgkoolidest, kes esitavad uurimis-või konkursitöid Ülemiste City
targemaks muutmiseks.
2.4. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada EEK õppeprorektorile väljakuulutatud tähtajaks:
 isiklik avaldus, milles üliõpilane või õppejõud väljendab soovi saada stipendiumi ja
annab ülevaate tööalasest, ühiskondlikust, õppe- ja teadustööst stipendiumi
saamiseks;
 elulookirjeldus;
 õpingutulemuste väljatrükk (juhul kui kandideerib üliõpilane);
 õppejõu või uurimistöö juhendaja soovituskiri (juhul kui kandideerib üliõpilane);
 EEK õppe ja arenduskeskuse soovituskiri ja üliõpilaste tagasiside koond (juhul kui
kandideerib õppejõud).
2.5. Stipendiumikonkursile laekunud taotlusi hindab stipendiumikomisjon, mille moodustab
EEK õppeprorektor koos AS Mainori nõukogu esimehega. Stipendiumikomisjon on kuni
viieliikmeline, sh vähemalt kaks liiget on väljastpoolt EEK-i. Komisjon moodustatakse
hiljemalt üks nädal enne stipendiumitaotluste esitamise tähtaega.
2.6. Stipendiumikomisjon vaatab läbi kõik tähtajaks esitatud taotlused ning valib avalikul
hääletusel võimalikud kandidaadid. Valituks osutuvad kandidaadid, kes saavad kõige
rohkem hääli. Kui mitu kandidaati saavad võrdse arvu hääli, siis saab otsustavaks
komisjoni esimehe hääl.
2.7. Stipendiumi komisjon on otsustusvõimeline kui hääletusel osaleb üle poole komisjoni
liikmetest.
2.8. Stipendiumikomisjon esitab stipendiumi kandidaadid koos põhjendustega AS Mainori
nõukogule kinnitamiseks.
2.9. Stipendiumi määramisel võetakse arvesse stipendiaadi erialalist ning ühiskondlikku
tegevust.
2.10.
Hiljemalt ühe kalendriaasta jooksul pärast stipendiumi kätteandmist esitab
stipendiaat aruande fondi nõukogule (AS Mainor nõukogu) stipendiumi kasutamise
kohta vastavalt Stipendiaadiga sõlmitavale stipendiumi kasutamise lepingule.
2.11. Stipendiumi väljaandjal on õigus informeerida avalikkust Annetaja isiku, eluloo ja
tegevusega seonduvast, samuti fondi tegevusest ning fondi tegevuse käigus premeeritud
stipendiaatide õppe- ning teadustegevusest.
3. STIPENDIUMI TAGASTAMINE JA OTSUSTE VAIDLUSTAMINE
3.1. Stipendiumi saanud üliõpilane kohustub tagastama saadud stipendiumi täies ulatuses
juhul, kui:
 katkestab õpingud ja teda eksmatrikuleeritakse EEK-st enne õppekava täies
mahus täitmist.
 Eetikakomisjoni otsuse alusel on üliõpilane pannud toime akadeemilise
petturluse või vääritu käitumise teo.
3.2. Võimalikud stipendiumi määramise ja tagastamisega seotud probleemid lahendab ja
otsustab stipendiumikomisjon.

