
 

 

WERMO STIPENDIUMI STATUUT 
 

Vastavalt Wermo Aktsiaseltsi ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse vahel 08. aprillil 2022 aastal sõlmitud 

koostööleppele. 

 

1. Wermo Aktsiaselts (edaspidi Wermo AS) soovib toetada puidutöö teadmiste ja oskuste 

väärtustamist mööblitööstuses ning  asutab stipendiumi Võrumaa Kutsehariduskeskuse 

(edaspidi Kool) juures. 

 

2. Stipendiumi suurus on 1500 eurot. Stipendium määratakse üheks õppeaastaks ja makstakse 

välja võrdsete osamaksetena üks kord kuus oktoobrist juunini. 

 

3. Stipendiumi saajale tagatakse praktikakoht AS-s Wermo. 

 

4. Stipendiumi eesmärk on toetada Kooli tisleri 4. taseme õppekava 2. või 3. kursuse 
statsionaarse õppevormi õpilast, kes on edukas õppetöös, motiveeritud edendama mööbli- ja 
puittoodete tootmise valdkonda ning propageerima valdkonna kutseharidust. 

 

5. Konkurss stipendiumi taotlemiseks kuulutatakse välja iga uue õppeaasta septembri alguses 

VKHK kodulehel ja infostendidel. 

 

6. Stipendiumile võivad kandideerida Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilased, kes vastavad 
järgmistele tingimustele: 
6.1 kandidaat õpib kutsekeskhariduse õppes tisleri tase 4 erialal; 
6.2 kandidaadil ei ole õppevõlgnevusi; 
6.3 kandidaat ei ole kandideerimise hetkel akadeemilisel puhkusel; 
6.4 kandidaat on ilmutanud silmapaistvat mööbli- ja puittoodete tootmise valdkonna alast 

huvi ja/või valmidust edendada ja propageerida valdkonna kutseharidust. 
 

7. Stipendiumile kandideerimiseks esitab kandidaat kooli kantseleisse iga uue õppeaasta 22. 
septembriks järgmised dokumendid (paberkandjal või elektrooniliselt): 
7.1 kandideerimisavaldus; 
7.2 kuni ühe A4 lehekülje pikkune motivatsioonikiri, mis kirjeldab õpilase eesmärke tisleri 

eriala omandamisel, senist praktilist kokkupuudet puidutöö valdkonnaga, senist panust 
valdkonna edendamisel ja propageerimisel või valmisolekut selleks ning õpilase huvialasid 
ja osalemist koolivälises tegevuses. 

7.3 eelneva õppeaasta õpitulemuste väljavõte. 
 

8. Taotluse esitamise tähtaeg on avalikustatud kooli kodulehel. 
 

9. Stipendiumitaotlusi hindab viieliikmeline valikukomisjon, kuhu kuulub Wermo AS esindaja 

(esimees), Wermo AS esindaja (liige), Kooli puidutehnoloogia juhtivõpetaja (liige), üks eriala 

kutseõpetaja (liige) ja üks tisleri eriala kursusejuhataja (liige). 

 

10. Valikukomisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi hiljemalt 29. septembriks. 

  



 

 

11. Valikukomisjon teeb valiku järgmiste kriteeriumite alusel: 

11.1 eelneva õppeaasta õppetöö tulemused; 
11.2 erialahuvi ja senine panus eriala edendamisse ja propageerimisse; 
11.3 õpimotivatsioon (sh osalemine koolivälises tegevuses ja osavõtt õppetööst); 
11.4 erialaõpetaja hinnang. 

 
12. Valikukomisjonil on õigus jätta stipendium välja andmata, kui punktides 6 tingimustele ja 7 

esitatud nõuetele vastavaid avaldusi ei esitata. 
 

13. Kool teatab stipendiumi saajast Kooli kodulehel ja stipendiumisaajale isiklikult. Wermo AS 

informeerib saajast oma koduleheküljel. 

 

14. Stipendiaat on kohustatud täitma õppekava täies mahus. 

 

15. Stipendiumi maksmine lõpetatakse, kui 

15.1 stipendiaat katkestab erialased õpingud Koolis; 
15.2 keskmine hinne on oluliselt langenud, on tekkinud õppevõlgnevused; 
15.3 stipendiaadile on määratud käskkirjalisi karistusi. 

 

16. Stipendiaadile on stipendium tulumaksuvaba. 
 

17. Stipendiumi saaja ja Kool sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse väljamaksete 

tähtajad ja aruandluse kord. 




