
 

REIN LIND DOKTORIÕPPE STIPENDIUM 
1. Rein Lind stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli automaatika ja elektroonika valdkonna 

doktorantuuri edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele: 

• immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel; 

• on läbimas või läbima asumas osa oma doktoriõppe programmist või sellega seotud uurimustööst 

väljaspool Eestit;  

• on silmapaistvalt edukas doktoritöö kavandis püstitatud ülesannete püstitamisel ja täitmisel; 

• aktiivne eluhoiak ja pühendumus oma teadusvaldkonna tipptasemele poole pürgimisel;   

2. Stipendiumi allikaks on stipendiumi rahastaja poolt Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondile ülekantav 

summa. 

3. Stipendiumi suurus on 4000 EUROT ning see makstakse välja ühes osas. 

4. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja 

ülikooli erinevates infokanalites. 

5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud): 

• Motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele; Lisaks doktoritöö 

lühikirjeldus; 

• Curriculum Vitae; 

• õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist); 

• soovitus doktoritöö juhendajalt ja valdkonna juhtivalt teadlaselt/õppejõult ning/või varasemalt tööandjalt   

6. Arengufondi juhatus registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud avaldused ja korraldab dokumentide 

edastamise rahastajale. Rahastaja võib soovi korral kohtuda stipendiumi taotlejatega enne stipendiaadi 

väljavalimist. 

7. Stipendiaadi kinnitab Arengufondi juhatus rahastaja ettepanekul. Stipendium makstakse välja 

stipendiaadi poolt Arengufondi juhatusele teatatud pangaarvele. 

8. Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab Arengufondi juhatus ja nõukogu. 

 

 

 

Rein Lind 

 

Rein Lind sündis Tallinnas 24. veebruaril 1952. Ta õppis Tallinna 21. Keskkoolis ja Tallinna 4. 

Keskkoolis. Järgnesid õpingud Tartu Ülikoolis füüsika erialal. 1975 aastal astus Rein Lind 

Tallinna Polütehnilisse Instituuti elektroautomaatika teaduskonda, mille ta lõpetas 1980 aastal 

elektriinsenerina. 

 



 

 Peale TPI lõpetamist asus Rein Lind tööle insenerina erikonstrueerimisbüroos - nimetusega 

Tallinna Raadioelektroonika konstrueerimisbüroo. Ta töötas seal kuni aastani 1991, mil taastati 

Eesti Vabariik ja ülalnimetatud erikonstrueerimisbüroo lõpetas oma tegevuse. Nende aastate vältel 

osales ta juhtivinsenerina nii uurimistöös kui ka mõõteriistade väljatöötamisel, mida rakendati 

militaarvaldkonnas. 

 

Eesti Vabariigi taastamise järgselt osales Rein Lind Eesti kaitsejõudude arendamisel, ta teenis 

staabiohvitserina Kaitsejõudude Peastaabis, olles ekspert relvastuse alal. Tema töö oli seotud 

relvastuse tehnilise osaga, kus tal tuli rakendada ka eelpoolnimetatud töös saadud kogemusi ja 

teadmisi, samuti tuli vajadusel teha koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga. Hiljem viidi relvastuse 

valdkond üle Kaitseväe Logistikakeskusse, kus Rein Lind teenis kuni pensioneerumiseni. Ta 

osales ka välisriikides  vastava valdkonnaga seotud kohtumistel ja koolitustel. Teda on 

autasustatud sõjaväelise teenetemärgiga.  

 

Rein Lind oli tegev Eesti Sõjaajaloo seltsis, tema huvialaks oli sõjaajalugu. Ta oli Eesti patrioot ja 

isamaalise mõtteviisiga inimene. 

 

Tal olid tihedad sidemed oma kursusega Tallinna Tehnikaülikoolist, igal aastal osales ta ka 

erialakonverentsil. Tema sooviks oli, et automaatika -  ja elektriinseneri eriala püsiks ja areneks. 

Rein Lind suri 13.10.2021 Tallinnas.  

 


