
  

 

  

   

  

 

 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 
 
 

26.06.2020 nr 1.1-2/20/145 

 

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi  

konkursikomisjoni moodustamine 

 

 

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

põhimäärus” § 12 lõigete 1 ja 3 ning haridusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 

“Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” § 4 lõike 1 alusel: 

 

1. Moodustan üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss) läbiviimiseks 

nõuandva konkursikomisjoni (edaspidi komisjon). 

 

2. Kinnitan komisjoni koosseisu aastateks 2020–2022 järgmiselt: 

Hannes Palang - Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi inimgeograafia professor 

(komisjoni esimees); 

Allan Olspert - Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi 

sihtrahastusega vanemteadur;  

Angela Ivask - Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna molekulaar- ja 

rakubioloogia instituudi geneetika professor;  

Anti Kalda - Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna bio- ja siirdemeditsiini instituudi 

farmakoloogia ja kliinilise farmakoloogia professor; 

Eduard Petlenkov - Tallinna Tehnikaülikooli arvutisüsteemide instituudi professor; 

Ivar Sibul - Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakasvatuse ja 

metsaökoloogia õppetooli dotsent; 

Kaspar Valgepea - Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna tehnoloogiainstituudi 

gaasfermentatsiooni tehnoloogiate vanemteadur; 

Kristiina Rull - Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna bio- ja siirdemeditsiini 

instituudi inimese molekulaargeneetika vanemteadur, kliinilise meditsiini instituudi 

sünnitusabi ja günekoloogia dotsent;  

Lauri Mälksoo - Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduskonna rahvusvahelise 

õiguse professor, akadeemik; 

Linda Kaljundi - Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi 

kultuuriajaloo professor; 

Marco Kirm - Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna füüsika instituudi 

eksperimentaalfüüsika professor, akadeemik;  

Marit Rebane - Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi 

vanemlektor;   

Martin Mölder - Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna Johan Skytte poliitikauuringute 

instituudi võrdleva poliitika teadur; 

Nele Põldver - Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna psühholoogia instituudi 

eksperimentaalpsühholoogia teadur;  

Peeter Normak - Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi direktor; 
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Pire Teras - Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja üldkeeleteaduse 

instituudi eesti foneetika dotsent;  

Rain Mikser - Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi vanemteadur; 

Tiiu Kull - Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi elurikkuse ja 

loodusturismi õppetooli professor; 

Toomas Esperk - Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna ökoloogia ja 

maateaduste instituudi selgrootute zooloogia dotsent;  

Toomas Vaimann - Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi 

vanemteadur;  

Uku Lember - Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi üldajaloo lektor; 

Viktor Abramov - Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna matemaatika ja 

statistika instituudi geomeetria ja topoloogia professor;  

Erle Rikmann - Välisministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi teadusnõunik; 

Jüri Lember - Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu juhatuse esimees, kapten Uno Lauri 

Merekultuuri Sihtasutuse nõukogu liige; 

Pille Pikker - Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaekspert;  

Siim Raie - Muinsuskaitseameti peadirektor; 

Tormi Kotkas - Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur uurimistoetuste osakonna koordinaator. 

 

3. Määran komisjoni ülesanneteks: 

1) esitada haridus- ja teadusministrile ettepanekud konkursi teadustööle esitatavate nõuete, 

auhindade suuruse ja arvu kohta valdkonniti; 

2) hinnata konkursile esitatud teadustöid; 

3) esitada haridus- ja teadusministrile ettepanekud konkursitulemuste kinnitamise ja 

auhindade määramise kohta igal aastal hiljemalt 15. detsembriks. 

 

4. Komisjoni tehniline teenindamine tagada Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur. 

 

5. Komisjoni töökord on sätestatud haridus- ja teadusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 

25 “Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” §-s 4. 

 

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

esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mailis Reps 

minister 


