
STIHLi stipendiumi statuut 
 

Vastavalt Farron Tehnika OÜ ja Luua Metsanduskooli vahel 11. jaanuaril 2013 sõlmitud 

koostöölepingule 

1. Farron Tehnika OÜ (edaspidi STIHL), soovides kaasa aidata raiespordi  populariseerimisele, 

asutab stipendiumi Luua Metsanduskooli (edaspidi Luua MK) juures. 

2. Stipendiumi suurus on 1000 eurot. Stipendium määratakse üheks õppeaastaks ja makstakse 

välja osamaksetena kord kuus. 

3. Stipendiumi eesmärk on toetada Luua MK metsandusvaldkonna statsionaarse (päevase) 

õppevormi õpilast, kes on edukas õppetöös, tegeleb aktiivselt raiespordi, kutseala ning 

koolivälise ühiskondliku tegevusega. 

4. Stipendium määratakse Luua MK metsandusvaldkonna õpilasele, kes on oma õpingutesse ja 

töössesuhtumisega ning raievõistluste hooaja tulemustega eeskujuks kaasõpilastele. 

5. 12. septembril 2016 kuulutatakse Luua MK koduleheküljel ja infostendidel välja konkurss 

stipendiumi taotlemiseks. 

6. Taotluse stipendiumi saamiseks võivad esitada Luua MK metsandusvaldkonna statsionaarse 

(päevase) õppevormi õpilased. 

7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kooli kantseleisse esitada: 

7.1 Taotlus lisas 1 toodud blanketil; 

7.2 Motivatsioonikiri, kus kajastuvad erialaga ja raiespordiga seotud tulevikuplaanid ja lühike 

kirjeldus koolivälises tegevuses osalemise kohta; 

7.3 Luua MK õppeoskonna tõend eelmise õppeaasta keskmise hinde ja põhjuseta puudumiste 

kohta (seisuga 29.06.2018). Keskmise hinde arvestamise aluseks on  

 II kursusel eelmise õppeaasta I ja II poolaasta alateemade hinded 

 III ja IV kursusel eelmise õppeaasta I ja II poolaasta hinded 

Tõendil peab olema kinnitus, et õpilasel ei ole käskkirjalisi karistusi ega õppevõlgnevusi. 

8. Stipendiumitaotlusi hindab komisjon koosseisus: 

 Esimees: STIHL-i esindaja Airon Põlda 

 Liikmed: STIHL-i esindaja Marko Altmäe   

    Luua MK esindajad: üks juhtkonna liige ja üks raieõpetaja 

9. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ühe nädala jooksul pärast taotlusaja lõppu. 

10. Luua MK teatab stipendiumi saajast kooli koduleheküljel ja stipendiumisaajale isiklikult. 

STIHL informeerib saajast oma koduleheküljel. 



11. Komisjon teeb valiku järgmiste kriteeriumide alusel: 

11.1 Eelneva õppeaasta keskmine hinne; 

11.2 Raiehooajal näidatud tulemuste põhjal; 

11.3 Osalemine koolivälises tegevuses (sport, õpilasesinduse töö jne); 

11.4 Osavõtt õppetööst (põhjuseta puudutud tundide arv). 

12. Stipendiaat on kohustatud täitma õppekava täies mahus. 

13. Stipendiumi maksmine lõpetatakse, kui 

13.1 Stipendiaat katkestab oma erialased õpingud Luua MKs. 

13.2 Katkestab raiespordiga tegelemise. 

13.3 Keskmine hinne on oluliselt langenud, on tekkinud õppevõlgnevused ja lubatud arvust 

rohkem põhjuseta puudumisi. 

13.4 Stipendiaadile on määratud käskkirjalisi karistusi. 

Ülalnimetatud juhtudel on stipendiaat kohustatud stipendiumi tagastama, kui ei lepita kokku 

teisiti. Komisjonil on stipendiumi maksmise perioodil õigus teha järelepärimisi punktide 13.1- 

13.4 osas. 

14. Stipendiaadile on stipendium tulumaksuvaba. 

15. Stipendiumi saaja ja Luua Metsanduskool sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse 

stipendiumi kasutamise otstarve, aruandluse kord ja tähtajad. 

  



Lisa 1 

STIHLi stipendiumi taotlus 
 

STIHLi stipendium on asutatud 2013. aastal Farron Tehnika OÜ poolt Luua Metsanduskooli 

metsandusvaldkonna päevase õppevormi õpilasele, kes on õpingutesse- ja töössesuhtumisega 

eeskujuks kaasõpilastele ning kes tegeleb aktiivselt raiespordi, kutseala, ja koolivälise 

tegevusega. 

 

Nimi: 

 

 

Isikukood: 

 

Õpitav eriala, kursus: 

 

 

Kontaktaadress: 

 

 

 

Telefon: 

 

E-post: 

 

 

 

 

Lisan taotlusele 

 

1) motivatsioonikirja, 

2) tõendi eelmise aasta keskmise hinde, põhjuseta puudumiste, õppevõlgnevuste ja 

käskkirjaliste karistuste kohta. 

 

 

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust. 

 

 

 

 

Allkiri:        Kuupäev: 

 


