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Tartu Ülikool, mida esindab ülikooliseaduse ja Tartu Ülikooli põhikirja alusel rektor 
Jaak Aaviksoo (edaspidi ülikool) ja SA Kihnu Kultuuriruum, mida esindab põhikirja alusel 
juhatuse esimees Mare Mätas (edaspidi sihtasutus) sõlmisid käesoleva lepingu alljärgnevas:

I ÜLDSÄTTED

1. Käesolev leping on sõlmitud eesmärgiga arendada ja tihendada ülikooli ja sihtasutuse 
koostöösidemeid.

2. Käesolev leping on raamleping. Erinevate küsimuste lahendamiseks sõlmivad pooled 
käesolevas lepingus sätestatut silmas pidades täiendavaid kokkuleppeid, kus täpsustatakse 
poolte kohustused ja ühisprojektide finantseerimise kord.

3. Ülikooli poolne kontaktisik lepingu täitmisel on regionaaltalituse peaspetsialist.
4. Sihtasutuse poolne kontaktisik lepingu täitmisel on sihtasutuse juhataja.

II KOOSTÖÖ

5. HARIDUS
5.1. Ülikool võtab igal aastal kohustuse finantseerida ühe Kihnu päritolu või Kihnus alaliselt elava 
ning ülikooli põhiõppesse kandideeriva üliõpilaskandidaadi õpinguid õppekava nominaalaja 
jooksul üliõpilaskandidaadi poolt vabalt valitud erialal ülikoolis.
5.2 Ülikoolipoolse finantseerimise tingimus on, et üliõpilaskandidaat peab täitma tema poolt 
valitud õppekavale kandideerimise tingimused ning tal on sihtasutuse või Kihnu Vallavalitsuse 
soovituskiri. 
5.3 Kui ühel aastal kandideerib ülikooli mitu punktis 5.1. nimetatud kriteeriumidele vastavat 
kandidaati, siis ülikool finantseerib parimat kandidaati lähtudes alljärgnevatest tingimustest:
5.3.1. erinevatele erialadele kandideerivate üliõpilaskandidaatide puhul on eelis sellel, kellel on 
ülikooli kandideerimisel kõrgem protsent oma erialal maksimaalsest võimalikust punktisummast;
5.3.2. mitme võrdväärse kandidaadi puhul lähtub ülikool sihtasutuse või Kihnu Vallavalitsuse 
soovituskirjast.
5.4. Sihtasutus maksab Kihnust pärit või Kihnus alaliselt elavatele üliõpilastele stipendiumi 
vastavalt oma majanduslikele võimalustele.
5.5. Ülikool korraldab  sihtasutuse  tellimisel  Kihnus täienduskoolitusi. 

 6. TEADUS
 6.1. Sihtasutus koostöös Kihnu Vallavalitsusega pakub ülikoolile võimalust kasutada Kihnu saart 
praktika ja õppetöö baasina.
 6.2. Sihtasutus saab Kihnus läbiviidud praktikumide ja välitööde käigus tehtud uurimustööde 
tulemustest ühe eksemplari (koopia). Üks eksemplar (koopia) uurimistööde tulemustest 
säilitatakse Kihnu Koduloomuuseumis.
 6.3. Sihtasutus abistab ülikooli uurijaid, õppejõude ja üliõpilasi Kihnus tasuta majutusvõimaluste 
leidmisel.



 6.4.  Ülikoolil võimaldatakse suveülikoolide korraldamist Kihnus.
 6.5. Sihtasutus koostöös Kihnu Vallavalitsusega tellib ülikoolilt rakenduslike probleemide 
lahendamiseks asjakohaseid uuringuid.
 6.6.  Ülikool ja sihtasutus edastavad teineteisele huvipakkuvat statistilist informatsiooni.
 6.7. Ülikooli õppejõud osalevad võimalusel ettekannete ja loengutega Kihnus toimuvatel 
üritustel, seminaridel ja konverentsidel. 

7. KULTUUR
7.1. Ülikool korraldab oma rahvakultuuri- ja muusikakollektiivide esinemisi ja näituste 
eksponeerimist Kihnus.
7.2.  Sihtasutus korraldab ülikoolis oma folklooriansambli esinemisi ja kihnuteemalisi näitusi.  
7.3.  Ülikool aitab võimalusel kaasa Kihnu museoloogilise tegevuse edendamisele.
7.4.  Ülikool aitab võimalusel kaasa Kihnu kultuuriloo uurimisele.

III LÕPPSÄTTED

8. Leping jõustub allkirjastamisel.
9. Leping on sõlmitud määramata tähtajaks. 
10. Lepingu osapooled kohtuvad vähemalt kord aastas lepingu ülevaatamise eesmärgil.
11. Lepingu muutmine ja lõpetamine toimub poolte kirjalikul kokkuleppel. 
12. Käesoleva lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
13. Leping on sõlmitud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb 

kummalegi osapoolele.
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