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            KINNITATUD 
         Kaitseministri 

          2014. a käskkirjaga nr  
 

KAITSEALASTE TEADUSUURINGUTE LÄBIVIIMISE TOETAMISEK S 

SUUNATUD DOKTORIÕPPE STIPENDIUMI STATUUT 

1. Stipendiumi eesmärk ja olemus 

1.1. Kaitsealaste teadusuuringute läbiviimise toetamiseks suunatud doktoriõppe stipendiumi 

(edaspidi Stipendium) statuut reguleerib Kaitseministeeriumi eelarvest väljamakstava 

stipendiumi taotlemist, taotluste menetlemist, stipendiumi määramist ja aruandluse 

korraldamist. 

1.2. Stipendiumi asutamise eesmärk on toetada kaitsealaste teadusuuringute läbiviimist, 

tekitamaks jätkusuutlikku, kaitsealasele innovatsioonile orienteeritud teaduspädevust 

Eesti riigikaitsele olulistes uurimisvaldkondades. 

1.3. Stipendium antakse välja üle aasta. Ühel aastal võidakse välja anda kuni kolm 

stipendiumi, arvestusega, et vähemalt üks stipendium peab olema määratud loodus-, 

täppis- ja / või tehnikateaduste valdkonnas õppivale doktorandile ning vähemalt üks 

stipendium peab olema määratud tegevväelasest doktorandile. 

1.4. Stipendiumi suurus määratakse stipendiumi väljakuulutamisel. Stipendiumikonkursil 

edukaks osutunud doktorandile (edaspidi Stipendiumisaaja) on stipendium 

tulumaksuvaba. 

1.5. Stipendium on isikupõhine ja see ei asenda riiklikku toetust ega töökohal makstavat 

palka. 

1.6. Stipendiumi makstakse alates doktoriõppesse immatrikuleerimisest Stipendiumisaaja 

doktoriõppe nominaalaja vältel aheltoetusena kolmes osas. Tagasiulatuv rahastamine ei 

ole võimalik. Esimene osa (25% stipendiumist) makstakse välja Stipendiumisaaja 

esimese õppeaasta alguses novembrikuus, teine osa (35% stipendiumist) antakse samale 

Stipendiumisaajale pärast edukat vahehindamist kolmanda õppeaasta alguses 

novembrikuus ning kolmas osa (40% stipendiumist) antakse samale isikule doktoritöö 

eduka kaitsmise järel. 

2. Avaliku konkursi väljakuulutamine 

2.1. Avaliku konkursi stipendiumi taotlemiseks (edaspidi Stipendiumikonkurss) kuulutab 

välja kaitseminister oma käskkirjaga iga paarisaasta 31. jaanuariks. Käskkirjaga 
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määratakse stipendiumi kogusuurus, stipendiumi taotlemiseks esitatavad dokumendid 

ning nende esitamise tähtpäev ja koht. 

2.2. Teade stipendiumi taotlemiseks ja konkursi tingimuste kohta avaldatakse 

Kaitseministeeriumi kodulehel. 

 

3. Stipendiumikonkursil osalemine 

3.1. Stipendiumikonkursil võib osaleda nii Eesti avalik-õigusliku ülikooli kui ka välisriigi ülikooli 

akrediteeritud õppekavale täiskoormusega õppesse kandideeriv tegevväelasest või tsiviilisikust 

teadlane (edaspidi: stipendiumile kandideeriv isik), kes on Eesti Vabariigi kodanik. 

3.2. Stipendiumile kandideeriva isiku doktoriõpingud ja teadustöö teema peavad olema seotud 

riigikaitse- ja julgeolekuvaldkonnale oluliste teaduskompetentsidega, mille arengu toetamine on 

kooskõlas Eesti Kaitseväe pikaajaliste vajaduste ning Kaitseministeeriumi strateegiliste 

huvidega. 

3.3. Stipendiumile kandideeriv isik esitab Kaitseministeeriumile elektrooniliselt digiallkirjastatult 

(e-posti teel või CD-plaadil) järgmised dokumendid: 

3.3.1. vabas vormis koostatud stipendiumitaotlus, milles märgitakse õppeasutus, õppekava, 

doktoritöö teema ja stipendiumile kandideeriva isiku kontaktandmed; 

3.3.2. passi või muu isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia; 

3.3.3. põhjalik doktoriõpingute plaan ning uurimistöö kavand; 

3.3.4. juhendaja(te) soovituskiri, elulugu ja kontaktandmed; 

3.3.5. väljavõte varasematest õpingutulemustest; 

3.3.6. akadeemiline elulookirjeldus koos oluliste teaduspublikatsioonidega; 

3.3.7. ammendav motivatsioonikiri, milles põhjendatakse soovi tegeleda riigikaitsevaldkonnale 

olulise teadusuuringutega ning analüüsitakse doktoritöö tulemuste rakendatavust Eesti 

kaitsevõime arendamisel. 

3.4. Stipendiumitaotlust koos kõigi nõutavate dokumentidega saab esitada Kaitseministeeriumile 

elektrooniliselt digiallkirjastatult (e-posti teel või CD-plaadil) igal paarisaastal 1. veebruarist 

kuni 15. maini (kaasa arvatud). 

4. Stipendiumitaotluste hindamine 

4.1. Stipendiumikonkursile õigeks tähtajaks laekunud stipendiumitaotlusi hindab kaitseministri 

käskkirjaga moodustatud Kaitseministeeriumi Teadusnõukogu. 

4.2. Kui Kaitseministeeriumi Teadusnõukogu liige on stipendiumile kandideeriva isiku juhendaja 

või tema lähisugulane või -hõimlane või on Kaitseministeeriumi Teadusnõukogu liikmel 
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stipendiumile kandideeriva isiku suhtes mingist muust aspektist tulenev huvide konflikt, ei osale 

ta vastava isiku stipendiumitaotluse hindamisel. 

4.3. Stipendiumitaotluste hindamisel lähtutakse järgmistest põhikriteeriumidest: 

4.3.1. doktoriõpingute ja doktoritöö teema seos riigikaitse- ja julgeolekuvaldkonnale oluliste 

teaduskompetentsidega; 

4.3.2. doktoritöö kavandi akadeemiline tase ja uuenduslikkus; 

4.3.3. stipendiumile kandideeriva isiku eelneva akadeemilise tegevuse näitajad ning tema 

potentsiaal oma teaduspädevuse tõstmiseks; 

4.3.4. juhendaja(te) teadusalane tegevus ja varasem juhendamise edukus; 

4.3.5. valitud ülikooli õppe- ja teadustöö tase antud valdkonnas; 

4.3.6. esitatud motivatsiooni- ja soovituskirjade asjakohasust ja põhjalikkust; 

4.3.7. eeldatavate doktoritöö tulemuste tähtsus Eesti kaitsevõimete arendamisel ja kaitsealase 

innovatsiooni edendamisel. 

4.4. Konkreetsed hindamiskriteeriumid ja -skaala sätestatakse Kaitseministeeriumi Teadusnõukogu 

protokollis. 

4.5. Kaitseministeeriumi Teadusnõukogul on õigus: 

4.5.1. kaasata stipendiumitaotluste hindamisele KM Teadusnõukogu väliseid eksperte; 

4.5.2. pärida stipendiumile kandideerivalt isikult asjassepuutuvat lisateavet ning juhendajate ja 

retsensentide lisahinnanguid; 

4.5.3. kutsuda stipendiumile kandideeriv isik vestlusele; 

4.5.4. nõutava tasemega kandidaatide puudumisel teha kaitseministrile ettepanek jätta 

stipendiumid välja andmata; 

4.5.5. teha Kaitseministeeriumile ettepanek määrata stipendiumisaajale erialaspetsiifiline 

konsultant. 

 

5. Stipendiumikonkursi tulemused ja stipendiumi määramine 

5.1. Stipendiumikonkursi tulemused kinnitab kaitseminister käskkirjaga Kaitseministeeriumi 

Teadusnõukogu ettepanekule tuginedes. 

5.2. Kaitseministeeriumi Teadusnõukogu teeb kaitseministrile ettepaneku potentsiaalse(te) 

stipendiumisaaja(te) kinnitamise kohta hiljemalt iga paarisaasta 15. juuniks. 

5.3. Stipendiumikonkursi tulemused tehakse teatavaks Kaitseministeeriumi kodulehel ning 

potentsiaalseid stipendiumisaajaid teavitatakse isiklikult hiljemalt iga paarisaasta 30. juuniks. 

5.4. Stipendium määratakse kaitseministri käskkirjast lähtuvalt vastavale õppekavale 

immatrikuleeritud doktorantidele, kes on edastanud Kaitseministeeriumile doktoriõppesse 

immatrikuleerimise otsuse hiljemalt 30. septembriks. Doktoriõppesse immatrikuleerimise otsuse 
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puudumisel või selle õigeaegse esitamata jätmisel kaotab vastav isik õiguse stipendiumi 

saamisele ning sellest tulenevalt on kaitseministril õigus teha uus otsus stipendiumisaaja(te) osas. 

 

6. Stipendiumi kasutamine ja aruandlus 

6.1. Kaitseministeerium sõlmib stipendiumisaajaga lepingu, milles sätestatakse Kaitseministeeriumi 

ja stipendiumisaaja õigused ja kohustused, stipendiumi väljamaksmise tähtajad ja muud 

tingimused. 

6.2. Stipendiumilepingu sõlmimise eeltingimuseks on ülikooli otsus stipendiumisaaja 

doktoriõppesse immatrikuleerimise kohta, mille stipendiumile kandideeriv isik esitab 

Kaitseministeeriumile hiljemalt 30. septembriks. 

6.3. Stipendiumi saamisel võtab stipendiumisaaja endale doktoriõpingute nominaalajaks ja kolmeks 

kraadikaitsmisele järgnevaks aastaks järgmised lepingulised kohustused: 

6.3.1. esitada Kaitseministeeriumile hiljemalt iga õppeaasta 1. augustiks põhjalik ülevaade 

doktoriõpingute vahetulemustest ja väljavõte iga-aastasest atesteerimisotsusest (käskkiri, 

protokoll vms); 

6.3.2. lõpetada doktoriõpingud nominaalaja jooksul, kui seda ei takista tervislikud, 

perekondlikud või muud temast sõltumatud dokumenteeritud asjaolud; 

6.3.3. kaitsta oma doktoriväitekirja doktoriõpingute hiljemalt nominaalaja lõpuks ning esitada 

Kaitseministeeriumile valminud doktoritöö vahetult pärast kaitsmist; 

6.3.4. läbi viia Kaitseväes, Kaitseliidus ja/või Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustes 

koolitustegevusi oma doktoriõpingutega seonduvatel teemadel lepingus määratud mahus; 

6.3.5. kaasuda ja panustada Kaitseministeeriumi ettepanekul ja toel NATO või Euroopa 

Kaitseagentuuri töörühma tegevustesse, mille valdkond on seotud stipendiumisaaja 

teadusuuringutega; 

6.3.6. osaleda Kaitseministeeriumi ettepanekul kaitsealaste teadus- ja arendusprojektide 

elluviimises oma teaduspädevuste piires ja lepingus määratud mahus; 

6.3.7. osaleda pärast oma doktoriõpingute lõpetamist Kaitseministeeriumi Teadusnõukogu 

ettepanekul stipendiumitaotluste ja stipendiumisaajate (teadus)tegevuste hindamisel; 

6.3.8. tutvustada oma doktoritöö tulemusi ja järeldusi Kaitseministeeriumi korraldatud 

(teadus)sündmustel; 

6.3.9. viidata Kaitseministeeriumi toetusele doktoriõpingutega seotud avalikel esinemistel ja 

valminud materjalides. 

6.4. Doktoriõpingute ajal on stipendiumisaajal õigus taotleda akadeemilist puhkust ja 

doktoriõpingute lõpetamise edasilükkamist samadel alustel teiste Eesti doktorantidega. 
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6.5. Stipendiumisaaja võtab endale lepingulise kohustuse tagastada Kaitseministeeriumile tema 

doktoriõpingute toetamiseks eraldatud stipendium, kui ta ei täida endale stipendiumi 

vastuvõtmisega võetud kohustusi, välja arvatud juhul, kui kohustuste mittetäitmine 

tulenes tervislikest, perekondlikest või temast mitteolenevatest dokumenteeritud põhjustest. 

6.6. Stipendiumi teise ja kolmanda osa väljamaksmine toimub kaitseministri käskkirja alusel: 

6.6.1. Stipendiumi teise osa (35% üldsummast) saamise kohustuslikuks tingimuseks on 

Kaitseministeeriumi Teadusnõukogu positiivne hinnang stipendiumisaaja kahe esimese 

õppeaasta (teadus)tegevusele, mida hinnatakse kolmanda õppeaasta septembrikuus 

stipendiumisaaja esitatud dokumentide alusel (p 6.3.1.). 

6.6.2. Stipendiumi kolmanda osa (40% üldsummast) saamise kohustuslikuks tingimuseks on 

Kaitseministeeriumi Teadusnõukogu positiivne hinnang nominaalajal kaitstud doktoritööle, 

mida hinnatakse kahe kuu jooksul pärast kaitstud doktoritöö esitamist Kaitseministeeriumile 

(p 6.3.3.). 

6.7. Kaitseministeeriumil on õigus loobuda stipendiumi kolmanda osa väljamaksmisest kui 

doktoritöö esitatakse ajakavas märgitust hiljem. 

6.8. Doktoritöö kaitsmise järel kauem kui üheks aastaks välismaale siirduva või sinna jääva 

stipendiumisaaja lepingulised kohustused järgnevaks kolmeks aastaks vaadatakse üle 

Kaitseministeeriumi ettepanekul, tagamaks optimaalsed võimalused ja viisid stipendiumisaaja 

teaduspädevuse tõhusaimaks rakendamiseks Eesti riigikaitse arendamisel. 

7. Stipendiumikonkursi tingimuste muutmine, konkursist loobumine või konkursi luhtumine 

7.1. Kaitseministeerium võib stipendiumikonkursi teatavaks tehtud tingimusi muuta, avaldades 

sellekohase teate Kaitseministeeriumi kodulehel. 

7.2. Kaitseministeerium võib stipendiumikonkursist loobuda, avaldades sellekohasel teate 

Kaitseministeeriumi kodulehel. 

7.3. Kaitseministeeriumil on õigus vastaval aastal nõuetekohaste stipendiumitaotluste puudumisel 

stipendiumi mitte välja anda. 

7.4. Stipendiumikonkurss loetakse luhtunuks, kui stipendiumikonkursil osalemiseks ei esitatud 

ühtegi stipendiumitaotlust või ükski esitatud stipendiumitaotlus ei vastanud väljakuulutatud 

nõuetele. 


