
 
 

 

 

   

   

  

 

 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 

7.04.2020 nr 1.1-2/20/82 

 

2020. aasta haridusteaduslike tööde  

riikliku konkursi tulemuste kinnitamine 

 

 

Haridus- ja teadusministri 2. oktoobri 2019 määruse nr 45 „Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi 

läbiviimise tingimused ja kord“ § 7 lõike 1 alusel ja tuginedes haridus- ja teadusministri 14. oktoobri 

2019. a käskkirjale nr 292 „2020. a haridusteaduslike tööde riikliku konkursi väljakuulutamine“ ning 

haridus- ja teadusministri 4. detsembri 2019. a käskkirja nr 322 „Haridusteaduslike tööde riikliku 

konkursi komisjoni moodustamine“ alusel moodustatud komisjoni 27. märtsi 2020. a. ettepanekule: 

 

1. Kinnitan 2020. aasta haridusteaduslike tööde riikliku konkursi tulemused ja määran preemiad: 

1) eesti keeles publitseeritud teadustööde/artiklite kategoorias järgmiselt: 

a) I preemia (1500 eurot) Meidi Sirk, Reeli Liivik, Meril Ümarik ja Krista Loogma (Tallinna 

Ülikool) töö „Kutseõpetajate professionaalse mälu roll õpilastega seotud muutuste 

kogemisel“ eest. Kokkuleppel autoritega jagada preemiasumma autorite vahel võrdselt, 

preemiasumma kanda Meidi Sirk’i, kontole; 

b) II preemia (1000 eurot) Merit Hallap ja Marika Padrik (Tartu Ülikool) töö „Simultaanse 

kakskeelsusega 3- ja 4-aastaste laste grammatilised oskused eesti keeles“ eest. 

Kokkuleppel autoritega jagada preemiasumma autorite vahel võrdselt; 
 

2) võõrkeeltes publitseeritud teadustööde/artiklite kategoorias järgmiselt: 

a) I preemia (1000 eurot) Piret Luik, Reelika Suviste, Marina Lepp, Tauno Palts, Eno 

Tõnisson, Merilin Säde ja Kaspar Papli (Tartu Ülikool) töö „What motivates enrolment 

in programming MOOCs?“ eest. Kokkuleppel autoritega jagada preemiasumma autorite 

vahel järgmiselt: Piret Luigele, Reelika Suvistele ja Marina Lepale 20% preemiasummast 

(kõigile 200 eurot) ning Tauno Paltsile, Eno Tõnissonile, Merilin Sädele ja Kaspar Paplile 

10% preemiasummast (kõigile 100 eurot); 

b) II preemia (500 eurot) Merle Taimalu ja Piret Luik (Tartu Ülikool) töö „The impact of 

beliefs and knowledge on the integration of technology among teacher educators: A path 

analysis“ eest. Kokkuleppel autoritega jagada preemiasumma autorite vahel võrdselt. 
 
2. Jätan välja andmata publitseeritud ja/või kaitsmisele lubatud doktoritööde ning monograafiate 

kategoorias I preemia teistest olulisel määral esile tõusva töö puudumise tõttu ning jagan selle 

summa (1500 eurot) suure hulga võrdselt tugevate tööde olemasolu tõttu magistritööde kategoorias 

I ja II lisapreemia väljaandmiseks. 
 
3. Määran publitseeritud ja/või kaitsmisele lubatud doktoritööde ning monograafiate kategoorias II 

preemia (1000 eurot) Kaire Uiboleht (Tartu Ülikool) töö „The relationship between teaching-

learning environments and undergraduate students' in higher education: A qualitative multi-case 

study“ eest. 
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4. Määran magistritööde kategoorias järgmised preemiad: 

a) I preemia (1000 eurot) Kaidi Kolsar (Tartu Ülikool) töö „Õpilase soo mõju funktsionaalse 

lugemisoskuse hindamisele gümnaasiumiastme emakeeleõpetuses“ eest; 

b) I preemia (1000 eurot) Janyka Vellak (Tartu Ülikool) töö „Õpilastele ja eakaaslastele kui 

õpimotivatsiooni mõjutajatele III kooliastme õpilaste antud hinnangud ja nende vahelised 

seosed“ eest; 

c) II preemia (500 eurot) Heili Griffith (Tallinna Ülikool) töö „Noorsootöötaja rolli 

konstrueerimisest. Eesti noorsootöötajate arvamused“ eest; 

d) II preemia (500 eurot) Aile Tomson (Tartu Ülikool) töö „Suktsessiivse kakskeelsusega 

koolieelikute jutustamisoskuse hindamine“ eest. 
 
5. Annan välja eripreemia silmapaistva rakendusliku väärtusega tööle ja määran eripreemia (200 

eurot) Merlin Kitsingi (Tallinna Ülikool) töö „Lähiajaloo õppematerjal 9. klassile: Muutused 

kultuuris ja eluolus teisest maailmasõjast kuni tänapäevani“ eest. 
 
6. Autasustan tänukirjaga järgmisi preemia pälvinud tööde juhendajaid: 

a) Mari Karm (Tartu Ülikool) II preemia pälvinud Kaire Uibolehe doktoritöö juhendamise eest; 

b) Liisa Postareff (Helsingi Ülikool) II preemia pälvinud Kaire Uibolehe doktoritöö juhendamise 

eest; 

c) Martin Ehala (Tartu Ülikool) I preemia pälvinud Kaidi Kolsari magistritöö juhendamise eest; 

d) Merle Taimalu (Tartu Ülikool) I preemia pälvinud Janyka Vellaku magistritöö juhendamise 

eest; 

e) Ilona-Evelyn Rannala (Tallinna Ülikool) II preemia pälvinud Heili Griffithi magistritöö 

juhendamise eest; 

f) Merit Hallap (Tartu Ülikool) II preemia pälvinud Aile Tomsoni magistritöö juhendamise eest; 

g) Mare Oja (Tallinna Ülikool) eripreemia pälvinud Merlin Kitsingi magistritöö juhendamise 

eest. 

 

7. Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur korraldada auhinnasummade ülekandmine punktides 1 ja 3-5 

nimetatud isikute kontodele Haridus- ja Teadusministeeriumi ja SA Eesti Teadusagentuur vahel 23. 

detsembril 2019. a sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu nr 711 alusel sihtasutusele 

projektide rahastamiseks eraldatud vahendite arvelt.  

 

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

kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.  

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mailis Reps 

minister 


