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Linnakirjaniku stipendium

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel. 

§ 1. Linnakirjaniku stipendium

(1) Tartu linnakirjaniku stipendium (edaspidi stipendium) on Tartu linna ja sihtasutuse Tartu 
Kultuurkapital koostöös välja antav stipendium kultuuriväärtusega ilukirjanduse või publitsistikaga 
tegelevale füüsilisele isikule, kes elavdab Tartu kirjanduselu ja aitab kujundada Tartu linna mainet 
rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana.

(2) Stipendium antakse üheks aastaks, stipendiumi suurus kuus on stipendiumi väljamakse aastale 
eelneva kalendriaasta kahekordne töötasu alammäär.

§ 2. Stipendiumi andmise korraldus

(1) Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teavitab avalikkust stipendiumi taotlemise võimalusest ning 
stipendiumi andmise tingimustest, tagades piisava ajavaru vajalike dokumentide esitamiseks.

(2) Stipendiumi saab taotleda isik, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn.

(3) Stipendiumi taotlemiseks esitab taotleja: 
1) isikliku nägemuse Tartu linnakirjaniku rollist, mida ta peab olema stipendiumi saamisel valmis 
täitma;
2) ülevaate senisest loomingulisest tegevusest;
3) ülevaade loomingulistest tegevustest, mida taotleja kavatseb ellu viia stipendiumi saamise 
aastal.

(4) Stipendiumi saaja väljaselgitamiseks moodustatakse ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad üks Eesti 
Kirjanike Liidu Tartu osakonna määratud isik, üks Eesti Kirjandusmuuseumi määratud isik, üks 
Tartu Ülikooli kirjanduse ja teatriteaduse osakonna määratud isik, üks Tartu Linnavalitsuse 
määratud isik, üks Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu määratud isik ja üks sihtasutuse 
Tartu Kultuurkapital määratud isik.

(5) Stipendiumi saaja selgitatakse välja taotlejate esitatud dokumentide võrdlemisel. Stipendium 
antakse isikule, kelle esitatud nägemus linnakirjaniku rollist, senistest ja kavandatavatest 



loomingulistest tegevustest ühtib enim Tartu kui UNESCO kirjanduslinna eesmärkidega.
 
(6) Ekspertkomisjon avalikustab üksnes stipendiumi saaja. Stipendiumi saaja ei saa taotleda otsuse 
põhjenduste avalikustamata jätmist.

(7) Ekspertkomisjonil on õigus sobiva kandidaadi puudumisel jätta stipendium andmata.

§ 3. Stipendiumi väljamaksmine

(1) Stipendium makstakse välja ekspertkomisjoni poolt välja selgitatud isikule ühe kalendriaasta 
jooksul lepingu alusel.

(2) Stipendiumilepingu sõlmib stipendiumi saajaga sihtasutus Tartu Kultuurkapital.

§ 4. Piirangud stipendiumi mitmekordsel taotlemisel

Isik, kes on stipendiumi saanud, saab järgmine kord stipendiumit taotleda viie aasta möödudes.

/ allkirjastatud digitaalselt /
Vladimir Šokman
Esimees


