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KASKKIRI 

Tallinn JLv. november 2011. a nr 1-4/ 35~~ 

Riigieelarveväliste vahendite arvelt makstavate stipendiumide 
määramise aluste ja maksmise korra kinnitamine 

Tuginedes "Tulumaksuseaduse" paragrahv 19 lõike 3 punktile 5 ja Vabariigi Valitsuse 20.06.2000 

määruse nr 196 "Õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate 

stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused" paragrahv 3 punktile 1 

1. kinnitan „Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis riigieelarveväliste vahendite arvelt makstavate 

stipendiumide määramise alused ja maksmise korra" (lisatud 2 lehel); 

2. tunnistan kehtetuks rektori 10.11.2005. a. käskkirja nr 1-4/9 "Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 

riigieelarveväliste vahendite arvelt makstavate stipendiumide määramise alused ja maksmise 

kord". 

Jlle Ernits 
Rektor 

Koopiad: K. Kruup, knlist@ttk.ee. 

Erika Palling 
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KINNITATUD 
rektori 1$ J 1.2011.a 

käskkirjaga nr 1-4/ 3S~ 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis riigieelarveväliste vahendite arvelt makstavate 
stipendiumide määramise alused ja maksmise kord 

I ÜLDSÄTTED 

1. Käesoleva korraga kehtestatakse riigieelarvevälistest vahenditest makstavate 
stipendiumide (edaspidi stipendium) määramise alused ja maksmise kord Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkoolis (edaspidi kõrgkool). 

2. Käesolev kord ei laiene stipendiumile, mille määramise ja maksmise kord on reguleeritud 
vastava statuudiga ning stipendiumile, mille määramine ja maksmise kord on reguleeritud 
mõne muu dokumendiga. 

3. Stipendiumi eesmärk on kaasa aidata õppetööle ning loomingulisele-ja sporditegevusele, 
sh motiveerida õppurite organisatoorset tegevust. 

4. Stipendiumid, mida kõrgkool maksab oma õppuritele, on tulumaksust vabastatud. 

II VAHENDID STIPENDIUMI MAKSMISEKS 

1. Stipendiumi maksmise vahendid on: 
1) tasulise tasemeõppe teenustasud; 
2) täienduskoolituse teenustasud; 
3) rahvusvaheliste lepingutega ettenähtud vahendid stipendiumide maksmiseks; 
4) muud riigieelarvevälised vahendid. 

2. Lepingu alusel stipendiumide maksmiseks ettenähtud vahendeid võib kasutada ainult 
lepingus ettenähtud tingimustel. 

III STIPENDIAADID 

1. Stipendiumi makstakse: 
1) Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppuritele; 
2) Õppejõududele; 

2. Õppejõududele makstakse stipendiumi kui see on kokku lepitud rahvusvahelise lepinguga. 

IV STIPENDIUMI MÄÄRAMINE 

1. Stipendiumi määrab rektor ühekordselt või perioodilise maksena. 
2. Ettepaneku stipendiumi määramiseks teeb struktuuriüksuse juht või selleks volitatud 

isik, lähtudes rahaliste vahendite olemasolust. 

3. Stipendiumi määramise käskkirja esildis kooskõlastatakse finants- ja 
haldusdirektoriga. 



4. Stipendiumi määramise ettepanek peab olema põhjendatud lähtudes eesmärgist: 
1) suurendada õppetöö efektiivsust ja õppurite õpimotivatsiooni; 
2) toetada õppurite kultuurilist ja sportlikku tegevust; 
3) motiveerida õppurite huvide esindamisega seotud tegevust; 
4) motiveerida õppurite arendustegevust, sh rahvusvahelistumisega seotud tegevusi; 
5) luua raskesse majanduslikku olukorda sattunud õppuritele tingimused õpingute 
jätkamiseks; 
6) täita lepinguga kokkulepitut. 

5. Stipendiumi määramise ettepaneku tegemiseks kehtestatud nõuete eiramisel 
stipendiumi ei määrata. 


