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MINISTRI KÄSKKIRI 

7.05.2019 nr 1.1-2/19/132

 

2019. a kasvatusteaduslike tööde riikliku  

konkursi tulemuste kinnitamine 

 
 
Haridus-ja teadusministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 72 „Kasvatusteaduslike tööde 
riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ § 7 lõike 1 alusel, lähtudes haridus- ja 
teadusministri 25. novembri 2018. a käskkirjast nr 416 „2019. a kasvatusteaduslike tööde 
riikliku konkursi väljakuulutamine“ ja tuginedes haridus- ja teadusministri 1. veebruari 2018. a 
käskkirjaga nr 51 „Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi konkursikomisjoni 
moodustamine“ moodustatud konkursikomisjoni 24. aprilli 2019. a ettepanekule: 
 
1. Jätan välja andmata 2019. a kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss) 

I preemia publitseeritud/ aprobeeritud doktoritööde (Heino Liimetsa nimeline preemia) 
kategoorias teistest olulisel määral esile tõusva töö puudumise tõttu. 
 

2. Jagan punktis 1 nimetatud preemia summa (1400 eurot) suure hulga võrdselt tugevate tööde 
tõttu magistritööde kategooria ning võõrkeeltes publitseeritud teadustööde/artiklite 
kategooria vahel, mõlemas II lisapreemia väljaandmiseks.  
 

3. Jätan välja andmata I preemia võõrkeeltes publitseeritud teadustööde/artiklite kategoorias 
teistest olulisel määral esile tõusva töö puudumise tõttu ning annan nimetatud kategoorias 
suure hulga võrdselt tugevate tööde olemasolu tõttu välja II lisapreemia. 
 

4. Kinnitan konkursi tulemused publitseeritud/ aprobeeritud doktoritööde (Heino Liimetsa 
nimeline preemia) kategoorias ja autasustan: 

 
II preemia (1000 eurot) Maire Tuul (Tallinna Ülikool) töö „Lasteaiaõpetajate arusaamad 
õppekavadest ja laste õppimisest ning hinnang õpetaja pedagoogilisele tegevusele 
lapsekeskse kasvatuse kontekstis“ eest. 

 
5. Kinnitan konkursi tulemused võõrkeeltes publitseeritud teadustööde/artiklite kategoorias ja 

autasustan:  
 
a) II preemia (800 eurot) Merle Taimalu (Tartu Ülikool), Piret Luik (Tartu Ülikool) ja 

Reelika Suviste (Tartu Ülikool) töö „Perceptions of technological, pedagogical and 

content knowledge (TPACK) among pre-service teachers in Estonia“ eest. Kokkuleppel 
autoritega jagada preemiasumma kolme autori vahel järgmiselt: Merle Taimalule 45% 
preemiasummast (360 eurot), Piret Luigele 45% preemiasummast (360 eurot) ja Reelika 
Suvistele 10% preemiasummast (80 eurot); 
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b) II preemia (800 eurot) Katrin Mägi (Tartu Ülikool), Eve Kikas (Tallinna Ülikool) ja 

Piret Soodla (Tallinna Ülikool) töö „Effortful control, task persistance and reading 

skills“ eest. Kokkuleppel autoritega jagada preemiasumma kolme autori vahel 
järgmiselt: Katrin Mägile 60% preemiasummast (480 eurot), Eve Kikasele 20% 
preemiasummast (160 eurot) ja Piret Soodlale 20% preemiasummast (160 eurot;  
 

c) II preemia (800 eurot) Henri Tilga (Tartu Ülikool), Vello Hein (Tartu Ülikool), Andre 
Koka (Tartu Ülikool), Kyra Hamilton (Curtini Ülikool) ja Martin S. Hagger (Curtini 
Ülikool ja Jyväskylä Ülikool) töö „The role of teachers’ controlling behaviour in 

physical education on adolescents’ health-related quality of life: test of a conditional 

process model“ eest. Kokkuleppel autoritega jagatakse preemiasumma kõigi autorite 
vahel võrdselt; preemiasumma kanda artikli esimese autori Henri Tilga kontole. 

 
6. Kinnitan konkursi tulemused magistritööde kategoorias ja autasustan:  

 
a) I preemia (1100 eurot) Piret Oppi (Tallinna Ülikool) töö „Õpetajate psühholoogiliste 

baasvajaduste alase teadlikkuse tõstmise programmi mõju õpilaste tunnetatud 
psühholoogilistele baasvajadustele“ eest; 

 
b) II preemia (800 eurot) Kärt Kao (Tartu Ülikool) töö „Lastevanemate tegevused 

koduõppes ja nende arvamused koduõppe eelistest, kitsaskohtadest ja 
arendusvõimalustest“ eest; 

 
c) II preemia (800 eurot) Britt Petjärv (Tallinna Tehnikakõrgkool) töö „Enesejuhitud 

õppimise toetamine võimekususkumuste mõjutamisega inseneeria valdkonna 
üliõpilaste näitel“ eest. 

 
7. Kinnitan konkursi tulemused didaktilis-rakenduslike tööde või õpikute kategoorias ning 

autasustan: 
 
a) I preemia (1100 eurot) Marten Siiber (Tartu Ülikool), Jaan Mikk (Tartu Ülikool) ja Sven 

Aller (Tartu Ülikool) töö „Kiirlugemise tarkvara“ eest. Kokkuleppel autoritega 
preemiasummat ei jagata. Preemiasumma kanda Marten Siiberi kontole; 

 
b) II preemia (800 eurot) Maia Muldma (Tallinna Ülikool) ja Kadi Härma (Keila Kool) 

töö „Muusikamaa Lood - muusikaõpetuse komplekt 6. klassile (õpik, töövihik, 
muusikavalik CD)“ eest. Kokkuleppel autoritega jagada preemiasumma autorite vahel 
võrdselt: Maia Muldmale kanda pool preemiasummast (400 eurot) ja Kadi Härmale pool 
preemiasummast (400 eurot). 

 
8. Autasustan tänukirjaga Aino Ugastet (Tallinna Ülikool) Maire Tuul doktoritöö juhendamise 

eest,  Grete Arrot (Tallinna Ülikool) ja Kati Ausi (Tallinna Ülikool) Piret Oppi ja Britt 
Petjärv magistritööde juhendamise eest ning  Karmen Trasbergi (Tartu Ülikool) Kärt Kao 
magistritöö juhendamise eest. 
 

9. Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur korraldada auhinnasummade ülekandmine punktides 3-
6 nimetatud isikute kontodele Haridus- ja Teadusministeeriumi ja SA Eesti Teadusagentuur 
vahel 27. detsembril 2018. a sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu nr 1161 
alusel sihtasutusele projektide rahastamiseks eraldatud vahendite arvelt.  
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10. Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest, esitades 
kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.  

 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mailis Reps 
minister 


