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August Rei parlamendiuuringu stipendiumikomisjoni moodustamine 
 

1. Moodustan August Rei parlamendiuuringu stipendiumikomisjoni (edaspidi komisjon). 

 

2. Kinnitan komisjoni järgmises koosseisus: 

Aadu Must  - Riigikogu liige, kultuurikomisjoni esindaja; 

Allan Sikk   - ekspert, Londoni Ülikooli Kolledži lektor; 

Antero Habicht  - Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna juhataja; 

Riho Kangur  - Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik; 

Toivo Mängel  - Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik; 

Kristo Varend  - Riigikogu põhiseaduskomisjoni nõunik. 

 

3. Määran komisjoni ülesanneteks:  

- koostada ja kinnitada komisjoni töökord; 

- hinnata parlamendiuuringu stipendiumi statuudi alusel konkursile esitatud taotlusi ja valida 

välja stipendiaadid. 

 

4. Komisjoni teenindamine tagada Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonnal. 

 

5. Kinnitan parlamendiuuringu stipendiumi statuudi (lisatud). 

 

 

August Rei parlamendiuuringu stipendiumi statuut 
 

1. Riigikogu, soovides edendada parlamendi-, parlamentarismi- ja Eesti parlamentaarsete 

kogude alast teadustööd, asutab parlamendiuuringute (politoloogia, õigusteadus, ajalugu, 

avalik haldus, rahvusvahelised suhted, sotsioloogia jt) stipendiumi.  

 

2. Stipendium antakse magistri- või doktoriõppes õppijale magistri- või doktoritöö eest.  

 

3. Stipendiumi võivad taotleda isikud, kelle magistri- või doktoritöö kavand on kõrgkoolis heaks 

kiidetud või kes on esitanud taotluse magistri- või doktoriõppesse astumiseks. Samuti 

üliõpilased, kes taotluse esitamise ajal õpivad kõrgkoolis akrediteeritud õppekava alusel. 

Konkursist ei tohi osa võtta Riigikogu liikmed ega Riigikogu Kantselei ametnikud. 

 

4. Aastas antakse välja kuni kolm stipendiumi magistri- või doktoritöö eest. Stipendiumi suurus 

määratakse igal aastal stipendiumi väljakuulutamisel. Stipendiaadile on stipendium 

tulumaksuvaba. 
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5. Stipendium antakse välja ahelstipendiumina kahes osas. Esimene osa (20% stipendiumist) 

makstakse välja parima töökavandi esitanud magistrandile või doktorandile, magistri- või 

doktoriõppesse kandideerijale pärast vastavasse õppesse vastuvõtmist. Teine osa (80% 

stipendiumist) antakse samale isikule töö eduka kaitsmise järel.  

 

6. Avalik konkurss stipendiumi taotlemiseks kuulutatakse välja igal aastal hiljemalt 20. juunil 

Riigikogu veebilehel. Konkursi väljakuulutamisest teavitatakse täiendavalt teiste infokanalite 

vahendusel. 

 

7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Riigikogu Kantseleile 20. septembriks esitada:  

a) avaldus (eesti keeles);  

b) elulookirjeldus koos isiku- ja kontaktandmetega (eesti keeles); 

c) magistri- või doktoritöö pealkiri, põhjalik ideekavand, milles põhjendada töö seotust 

parlamendiuuringutega (soovitavalt 5–7 lehekülge ehk 9000–13 000 tähemärki) ja ajakava 

(eesti keeles);  

d) juhendaja kirjalik soovitus koos tema kontaktandmetega ning ülevaade senisest 

magistri- või doktoritööde juhendamise kogemusest (eesti või inglise keeles); 

e) väljavõte varasematest õpingutulemustest (eesti või inglise keeles); 

f) magistrandi või doktorandi puhul kinnitus magistri- või doktoriõppes õppimise kohta; 

magistri- või doktoriõppesse kandideerija puhul kinnitus vahetult pärast vastavasse õppesse 

vastuvõtmist (eesti või inglise keeles). 

  

8. Dokumendid tuleb saata elektronposti aadressil: stipendium@riigikogu.ee või postiaadressil: 

Parlamendiuuringu stipendium, Riigikogu Kantselei, Lossi plats 1a, 15165 Tallinn. 

 

9. Stipendiumitaotlused vaatab läbi ning neid hindab Riigikogu Kantselei direktori kinnitatud 

stipendiumikomisjon, kuhu kuulub vähemalt viis liiget. Komisjon võib vajaduse korral 

kaasata eksperte. Taotluse hindamisalused on toodud stipendiumikomisjoni töökorras, mis on 

kättesaadav Riigikogu veebilehe vahendusel. 

 

10. Stipendiumikomisjon teatab oma otsuse hiljemalt 20. oktoobril. Stipendiumi määramisest ja 

valminud töödest teavitatakse Riigikogu veebilehel. 

 

11. Komisjonil on õigus tasemele vastavate või nõuetekohaste taotluste (vt punkt 7) puudumise 

korral  stipendiumi mitte välja anda.  

 

12. Stipendiaat ja Riigikogu Kantselei sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse 

stipendiumi väljamaksmise tähtajad ja töö valmimise ajakava. 

 

13. Valminud tööd tuleb esitada Riigikogu Kantseleile vahetult pärast kaitsmist. Võõrkeelse töö 

puhul tuleb esitada lisaks eestikeelne sisukokkuvõte (magistritöö puhul ligi 10 lehekülge ehk 

18 000 tähemärki ja doktoritöö puhul ligi 20 lehekülge ehk 36 000 tähemärki). 

 

14. Komisjonil on õigus stipendiumi teist osa mitte välja maksta, kui töö kaldub olulisel määral 

kõrvale algsest töökavandist või töö esitatakse ajakavas märgitust hiljem. 

 

15. Stipendiaadil on võimalus teha tööst avalik ettekanne Toompea lossis ning esitada töö alusel 

kirjutatud artikkel avaldamiseks Riigikogu Toimetistes. 
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