
  

MINISTRI KÄSKKIRI 
 
 

24.01.2019 nr 1.1-2/19/12 

 

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi komisjoni moodustamine 

 

 

Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a määruse nr 199 “Haridus- ja Teadusministeeriumi 

põhimäärus” § 12 lõigete 1 ja 3 alusel ja vastavalt haridusministri 15. novembri 2001. a määruse 

nr 64 „Õpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ § 4 lõikele 1: 

 

1. Moodustan õpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimiseks komisjoni (edaspidi 

komisjon). 

 

2. Kinnitan komisjoni järgmises koosseisus: 
 
Pille Runnel – komisjoni esimees, Eesti Rahva Muuseumi teadusdirektor; 
 
Margus Harak – SA Eesti Teadusagentuur vanemkonsultant;  
 
Imbi Henno – Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert; 
 
Toomas Kaevand – Tallinna Tehnikaülikooli Infotehnoloogia osakonna teenusehaldur; 
 
Rauno Kalda – Tartu Ülikooli botaanika osakonna doktorant; 
 
Tarmo Kalvet – Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi 
vanemteadur; 
 
Ülle Kikas – MTÜ Teaduskera konsultant; 
 
Martin Kärner – Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi lektor; 
 
Olga Mazina – Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS teadur; 
 
Marek Oja – Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi nooremteadur; 
 
Liisa Puusepp – Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse teadur; 
 
Andrus Rinde – Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi lektor; 
 
Triin Roosalu – Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi dotsent; 
 
Ede Schank Tamkivi – Eesti 2.0 tegevjuht 
 
Rait Toompere – Sihtasutus Archimedes juhatuse esimees; 
 
Toomas Vaimann – Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi 
vanemteadur. 
 



3. Määran komisjoni ülesanneteks: 

 

1) teha haridus- ja teadusministrile ettepanek konkursitööle esitatavate nõuete, auhindade 

suuruse ja arvu kohta igal aastal hiljemalt 10. detsembriks; 

2) hinnata konkursile esitatud konkursitöid; 

3) teha haridus- ja teadusministrile ettepanek konkursitulemuste kinnitamiseks ja auhindade 

määramiseks igal aastal hiljemalt 5. maiks; 

4) teha haridus- ja teadusministrile ettepanek osaleja(te) kohta, kellel on õigus esindada 

Eestit iga-aastasel Euroopa Liidu Noorte Teadlaste Konkursil igal aastal hiljemalt 5. 

maiks. 

 

4. Kinnitan konkursikomisjoni töökorra (juurde lisatud). 

 

5. Konkursikomisjoni tehniline teenindamine tagada Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur. 

 

6. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, 

esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mailis Reps 

minister 

 

  



Lisa 

KINNITATUD 

haridus- ja teadusministri käskkirjaga 

„Õpilaste teadustööde riikliku konkursi 

komisjoni moodustamine“ 

 

 

KOMISJONI TÖÖKORD 

 

1. Komisjoni tööd juhib esimees või tema äraolekul aseesimees. 

 

2. Komisjon valib oma liikmete hulgast aseesimehe. 

 

3. Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjon võib oma ülesannete täitmiseks kasutada ka 

teisi töövorme, mille valiku otsustab komisjon. 

 

4. Komisjoni koosoleku kutsub kokku esimees või tema äraolekul aseesimees vastavalt 

vajadusele. 

 

5. Komisjoni koosoleku päevakorra valmistab ette komisjoni esimees või tema äraolekul 

aseesimees. Koosoleku päevakord koos teiste vajalike materjalidega saadetakse komisjoni 

liikmetele tutvumiseks vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist. 

 

6. Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 

komisjoni koosseisust ja komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees. Nõutud 

kvoorumi puudumisel kutsub esimees või tema äraolekul aseesimees esimesel võimalusel 

kokku uue koosoleku. 

 

7. Komisjon võtab otsuseid vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel 

jagunemisel on otsustav esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl. 

 

8. Esimehel või tema äraolekul aseesimehel on õigus kutsuda komisjoni koosolekule 

sõnaõigusega eksperte, kes esitavad komisjonile vajalikku informatsiooni. 

 

9. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja 

protokollija. 

 

10. Komisjoni tegevuse lõppedes annab esimees või tema äraolekul aseesimees komisjoni 

dokumendid üle Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonnale. 

 

 

 

 

Katrin Pihor 

teadusosakonna juhataja 


