
 
 

 

 

   

   

  

 

 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 

7.04.2020 nr 1.1-2/20/85 

 

2020. a õpilaste teadustööde riikliku 

konkursi tulemuste kinnitamine 

 

 

Haridus- ja teadusministri 15. novembri 2001. a määruse nr 64 „Õpilaste teadustööde riikliku 

konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ § 6 lõike 1 alusel ja tuginedes haridus- ja 

teadusministri 24. jaanuari 2019. a käskkirjaga nr 12 „Õpilaste teadustööde riikliku konkursi 

komisjoni moodustamine“ moodustatud komisjoni 25. märtsi 2020. a ettepanekule: 

 

1. Kinnitan 2020. a õpilaste teadustööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss) põhikooliastme 

tulemused järgmiselt:  

1) I preemia (850 eurot) – Anni Hipp Visla (Risti Põhikool, 8. klass) töö „Läänemere 

reostuse muutused Nõva piirkonnas 13 aasta jooksul lestade (Platichtys Flesus) 

näitel“ eest; 

2) I preemia (850 eurot) – Kristin Poopuu (Saaremaa Ühisgümnaasium, 7. klass) töö 

„Kobras (Castor fiber): bioloogia, levik, tema kasulikkus ning kahjulikkus looduses ja 

inimese elus ning kopra arvukuse muutustest Saare maakonnas“ eest; 

3) II preemia (550 eurot) – Merit Matt (Saaremaa Ühisgümnaasium, 9. klass) töö 

„Kliimakatastroof: selle olemus ja teadlikkus Saaremaa Ühisgümnaasiumi 8.-9. 

klasside õpilaste hulgas“ eest; 

4) II preemia (550 eurot) – Linda Lees (Tallinna Nõmme Põhikool, 8. klass) töö 

„Jutustuse „Rukkipõldudega risti“ kirjutamine“ eest; 

5) III preemia (350 eurot) – Lisete Vahu ja Liisa Viljaste (Saaremaa Ühisgümnaasium, 8. 

klass) töö „Saaremaa Ühisgümnaasiumi 7.-9. klassi tüdrukute teadlikkus 

emakakaelavähist ja seda ennetavatest meetmetest“ eest (kokkuleppel töö autoritega 

jaguneb preemiasumma nende vahel võrdselt); 

6) III preemia (350 eurot) – Mihkel Kotta (Pirita Majandusgümnaasium, 9. klass) töö 

„Kasvatame suurvetikaid ja teeme Läänemere puhtamaks“ eest. 

 

2. Kinnitan 2020. a õpilaste teadustööde riikliku konkursi gümnaasiumiastme tulemused 

järgmiselt: 

1) I preemia (1 100 eurot) – Hipp Saar (Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. klass) töö „Eesti 

lemmikloomanimed koolipärimuse 2018. aasta kogumisvõistluse andmete 

põhjal“ eest; 

2) I preemia (1 100 eurot) – Anna Pauliina Rumm (Tallinna Reaalkool, 11. klass) töö 

„Eakate inimeste tsütomegaloviiruse-vastane immuunvastus ja selle seos põletikuliste 

haigustega“ eest; 
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3) II preemia (800 eurot) – Paul Erik Olli (Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. klass) töö 

„Metall-õhk patarei“ eest; 

4) II preemia (800 eurot) – Liisa-Maria Komissarov (Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. 

klass) töö „A. H. Tammsaare pentaloogia „Tõde ja õigus“ ning V. Mobergi tetraloogia 

„Väljarändajad“ võrdlev analüüs“ eest; 

5) III preemia (600 eurot) – Ingrid Alla (Hugo Treffneri Gümnaasium, 11. klass) töö 

„Inimesed ajaloo keerdkäikudes: Andres Luige (1864–1938) suguvõsa lugu“ eest; 

6) III preemia (600 eurot) – Johanna Juhkami (Rocca al Mare Kool 12. klass) töö 

„Mikroplastiku mõju vetikale Raphidocelis subcapitata“ eest. 

 

3. Autasustan rahalise preemiaga (725 eurot) õpilaste teadustööde eduka juhendamise eest 

järgmisi I preemia pälvinud tööde juhendajaid: 

1) Karin Soodla (Hugo Treffneri Gümnaasum) Hipp Saare töö juhendamise eest; 

2) Pärt Peterson (Tartu Ülikool) ja Kersti Veskimets (Tallinna Reaalkool) Anna Pauliina 

Rumm’i töö juhendamise eest (kokkuleppel juhendajatega jaguneb preemiasumma 

nende vahel võrdselt); 

3) Tuul Sepp (Tartu Ülikool) ja Pille Pirk (Risti Põhikool) Anni Hipp Visla töö 

juhendamise eest (kokkuleppel juhendajatega jaguneb preemiasumma nende vahel 

võrdselt); 

4) Inge Vahter ja Cathrin Benita Poopuu (Saaremaa Ühisgümnaasium) Kristin Poopuu 

töö juhendamise eest (kokkuleppel juhendajatega jaguneb preemiasumma nende vahel 

võrdselt). 

 

4. Määran 2020. a Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil (september 2020) Eesti esindajad 

järgmiselt: 

1) Anna Pauliina Rumm (Tallinna Reaalkool, 11. klass) tööga „Eakate inimeste 

tsütomegaloviiruse-vastane immuunvastus ja selle seos põletikuliste haigustega“; 

2) Paul Erik Olli (Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. klass) tööga „Metall-õhk patarei“; 

3) Johanna Juhkami (Rocca al Mare Kool, 12. klass) tööga „Mikroplastiku mõju vetikale 

Raphidocelis subcapitata“. 

 

5. Riigi Tugiteenuste Keskusel kanda õpilaste teadustööde riikliku konkursi auhinnasummad 

üle punktides 1-3 nimetatud isikute pangakontodele vastavalt haridus- ja teadusministri 31. 

detsembri 2019. a käskkirja nr 349 „Haridus- ja Teadusministeeriumi 2020-2023 

programmide kinnitamine ning 2020. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad“ lisas 12 

toodule: eelarveüksus EG10, liik 20, konto K, osakond KG105020, ressurss ATG10-

H31401, teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programmi tegevuse kood 

TA01010400, tegevusala kood 09700, teadustööde riiklike konkursside preemiateks ette 

nähtud vahenditest.  

 

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

esitades kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.  

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mailis Reps 

minister 


