
 
 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 

26.11.2020 nr 1.1-2/20/277 

 

2020. a õpilasleiutajate riikliku konkursi  

tulemuste kinnitamine 

 

 

Haridus- ja teadusministri 18. juuni 2010. a määruse nr 30 „Õpilasleiutajate riikliku konkursi 

läbiviimise tingimused ja kord“ § 6 lõike 1 alusel ning tuginedes haridus- ja teadusministri 21. 

septembri 2016. a käskkirjaga nr 241 moodustatud konkursikomisjoni 18. novembril 2020. a 

esitatud ettepanekule: 

 

1. Jätan välja andmata 2020. a õpilasleiutajate riikliku konkursi (edaspidi konkurss) 

gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse kategoorias II preemia ja ei anna välja III kooliastme 

kategoorias preemiatena välja maksimumsummasid, vaid suunan sellest üle jääva summa 

6-7 aastaste laste ja I ning II kooliastme kategooriate preemiateks.  

 

2. Suunan eriauhinnast (osalemine Regeneron International Science and Engineering 

Fair’il), mis toimub 2021. aasta mais virtuaalselt, üle jääva summa III preemia pälvinud 

tööde juhendajatele preemiateks (a´ 200 eurot töö kohta) ja lisan osaliselt 2021. aastal 

toimuva konkursi auhinnafondi. 

 

3. Kinnitan konkursi kategoorias 6-7- aastased lapsed ja I kooliaste tulemused järgmiselt:  

1) I preemia (400 eurot) ja tänukiri: Ruudi Seppel (Pärnu Vanalinna Põhikooli 3. klass) 

tööde „Küülikukaka koguja“ ja „Kinga- ja saapapiiks“ eest; 

2) II preemia (a´ 300 eurot) ja tänukiri: 

a)  Mattias Silmere (Elva Gümnaasiumi 1. klass) töö „Kassi söögimaja, kuhu koer ei 

mahu“ eest; 

b) Kerlin-Keiri Veeborn (Jüri Gümnaasiumi 2. klass) töö „Nutikas riiul“ eest;   

c) Siena Tikk (Gustav Adolfi Gümnaasiumi 3. klass) töö „Mootoriga reguleeritav 

mikrofoni statiiv“ eest;   

3) III preemia (a´ 250 eurot) ja tänukiri: 

a) Loore Vaarmets, Grettel Rodima ja Karl Rohtla (Taebla Lasteaed) töö „Puutod“ 

eest;   

b) Mattias Osman (Tallinna Reaalkooli 2. klass) töö „Trompeti süljepaak“ eest;  

c) Frank Treu (Tallinna Reaalkooli 1. klass) töö „Anduriga rattapidur“ eest. 

 

4. Kinnitan konkursi kategoorias II kooliaste tulemused järgmiselt: 

1) I preemia (500 eurot) ja tänukiri: Imre Kirikal (Tallinna Saksa Gümnaasiumi 5. klass) 

töö „Pisiloomade puuri paigaldatav karvapüüdja“ eest;  
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2) II preemia (a´ 400 eurot) ja tänukiri: 

a) Valter Erik Kundla (Tallinna Reaalkooli 4. klass) töö „Ookeaniplastist kergmaja“ 

eest; 

b) Ella Rose Matthews (Gustav Adolfi Gümnaasiumi 4. klass) ja Hugo Grant 

Matthews (Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1. klass)  töö „Valgusega järjehoidja“ eest; 

c) Kirke Mia Vihur (Tõrva Gümnaasiumi 6. klass) töö „1 meetri seelik“ eest. 

3) III preemia (a´ 300 eurot) ja tänukiri: 

a) Otto Pintson (Tartu Forseliuse Kooli 5. klass) töö „Mänguvahendite 

laenutusautomaat“ eest; 

b) Otto Seppel (Pärnu Vanalinna Põhikooli 6. klass) töö „Korrutamismäng "Kuri 

matemaatikaõpetaja““ eest; 

c) Koit Lõhmus (Tartu Tamme Kooli 5. klass) töö „Takjapaeltega tekk“ eest; 

d) Grete Hallkivi, Luisa Marie Lemmik ja Loreta Viirg (Peetri Lasteaed-Põhikooli 

5. klass) töö „Robotliblikas Siini ja tema elutsükkel“ eest; 

e) Liisbet Buht (Märjamaa Gümnaasiumi 4. klass) töö „Keemilise puhastuse 

postiautomaat“ eest; 

f) Cris-Eric Kruus (Gustav Adolfi Gümnaasiumi 5. klass) töö „WC potikaane tuleti“ 

eest. 

 

5. Kinnitan konkursi kategoorias III kooliaste tulemused järgmiselt: 

1) I preemia (1000 eurot) ja tänukiri: Marvin Palotu (Vormsi Lasteaed-Põhikooli 8. klass) 

töö „Nori lehed“ eest;  

2) II preemia (700 eurot) ja tänukiri: Peeter Kuusik (Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 7. 

klass) töö „Tiiginiiduk“ eest; 

3) III preemia (a´ 400 eurot) ja tänukiri: 

a) Arseni Malovanenko, Erik Makarov ja Mark Jekimov (Narva Keeltelütseumi 8. 

klass) töö „Mahe linn maja“ eest; 

b) Kaisa Timpson (Tõrva Gümnaasiumi  8. klass) töö „Biolagunev matmiskarp 

lillesibulaga“ eest;  

c) Arabella Kruuse (Tõrva Gümnaasiumi  8. klass) töö „Õpilase vaimset tervist 

toetav telefoniäpp VAIB“ eest. 

 

6. Kinnitan konkursi gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse kategoorias tulemused järgmiselt: 

1) I preemia (1800 eurot) ja tänukiri:  Henri Pihelgas ja Ats Oskar Laansalu (Tallinna 

Mustamäe Gümnaasiumi 12. klass) töö „Turbamattide kasutamine keskkonnareostuse 

likvideerimiseks veekogudelt“ eest; 

2) III preemia (a´ 800 eurot) ja tänukiri: 

a) Edgar Eglis, Ilja Naumov ja Leonid Peskov (Tallinna Pae Gümnaasiumi 12. klass) 

töö „Unikaalse elektriratta loomine, monteerimine ja kokkupanek“ eest; 

b) Mihkel Karus (Tartu Tamme Gümnaasiumi 12. klass) töö „UVC-karp“ eest. 

 

7. Autasustan konkursil I preemia saanud tööde juhendajaid preemia (a´ 450 eurot töö kohta) 

ja tänukirjaga järgmiselt: 

1) Merlin Laansoo (Pärnu Vabakool) kategoorias 6-7-aastased lapsed ja I kooliaste 

preemia pälvinud Ruudi Seppel’i töö „Küülikukaka koguja“ juhendamise eest; 

2) Heigo Seppel (Berta 6 OÜ) kategoorias 6-7-aastased lapsed ja I kooliaste preemia 

pälvinud Ruudi Seppel’i töö „Kinga- ja saapapiiks“ juhendamise eest; 

3) Ly Kirikal (Coop Finants) II kooliastmes preemia pälvinud Imre Kirikali töö 

„Pisiloomade puuri paigaldatav karvapüüdja“ juhendamise eest; 
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4) Marion Mändla III kooliastmes preemia pälvinud Marvin Palotu töö „Nori lehed“ 

juhendamise eest; 

5) Heli Stroom (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse 

kategoorias preemia pälvinud Henri Pihelgas’e ja Ats Oskar Laansalu töö 

„Turbamattide kasutamine keskkonnareostuse likvideerimiseks veekogudelt“ 

juhendamise eest. 

 

8. Autasustan konkursil II preemia saanud tööde juhendajaid preemia (a´ 400 eurot töö kohta) 

ja tänukirjaga järgmiselt: 

1) Külli Korol (Elva Gümnaasium) kategoorias 6-7- aastased lapsed ja I kooliaste preemia 

pälvinud Mattias Silmere töö „Kassi söögimaja, kuhu koer ei mahu“ juhendamise eest; 

2) Eleri Troska (Jüri Gümnaasium) kategoorias 6-7- aastased lapsed ja I kooliaste preemia 

pälvinud Kerlin-Keiri Veeborn’i töö „Nutikas riiul“ juhendamise eest; 

3) Peeter Tikk (Vinorama OÜ) kategoorias 6-7- aastased lapsed ja I kooliaste preemia 

pälvinud Siena Tikk’i töö „Mootoriga reguleeritav mikrofoni statiiv“ juhendamise eest; 

4) Aili Hõbejärv (Tallinna Reaalkool) II kooliastmes preemia pälvinud Valter Erik Kundla 

töö „Ookeaniplastist kergmaja“ juhendamise eest; 

5) Kairi Aavere (Gustav Adolfi Gümnaasium) II kooliastmes preemia pälvinud Ella Rose 

Matthews’i  ja Hugo Grant Matthews’i töö „Valgusega järjehoidja“ juhendamise eest; 

6) Jaan Tasa (Tõrva Gümnaasium) II kooliastmes preemia pälvinud Kirke Mia Vihur’i töö 

„1 meetri seelik“ juhendamise eest; 

7) Urmas Kuusik (Põltsamaa Ühisgümnaasium) III kooliastmes preemia pälvinud Peeter 

Kuusik’u töö „Tiiginiiduk“ juhendamise eest. 

 

9. Autasustan konkursil III preemia saanud tööde juhendajaid preemia (a´ 200 eurot töö 

kohta) ja tänukirjaga järgmiselt: 

1) Helle Ilumäe (Taebla Lasteaed) kategoorias 6-7- aastased lapsed ja I kooliaste preemia 

pälvinud Loore Vaarmetsa, Grettel Rodima ja Karl Rohtla töö „Puutod“ juhendamise 

eest; 

2) Ave Osman (Siseministeerium) ja Rudolf Osman (Ericsson Eesti) kategoorias 6-7- 

aastased lapsed ja I kooliaste preemia pälvinud Mattias Osman’i töö „Trompeti 

süljepaak“ juhendamise eest; 

3) Kati Kurim (Tallinna Reaalkool) kategoorias 6-7- aastased lapsed ja I kooliaste 

preemia pälvinud Frank Treu töö „Anduriga rattapidur“ juhendamise eest; 

4) Mari-Liis Pintson (Tartu Ülikool) II kooliastmes preemia pälvinud Otto Pintson’i töö 

„Mänguvahendite laenutusautomaat“ juhendamise eest; 

5) Merlin Laansoo (Pärnu Vabakool) II kooliastmes  preemia pälvinud Otto Seppel’i töö 

„Korrutamismäng "Kuri matemaatikaõpetaja““ juhendamise eest; 

6) Rünno Lõhmus (Tartu Ülikool) II kooliastmes preemia pälvinud Koit Lõhmuse töö 

„Takjapaeltega tekk“ juhendamise eest; 

7) Signe Reidla (Peetri Lasteaed-Põhikool) II kooliastmes preemia pälvinud Grete 

Hallkivi, Luisa Marie Lemmik ja Loreta Viirg’i töö „Robotliblikas Siini ja tema 

elutsükkel“ juhendamise eest; 

8) Eve Burmeister (Märjamaa Gümnaasium) II kooliastmes preemia pälvinud Liisbet 

Buht’i töö „Keemilise puhastuse postiautomaat“ juhendamise eest; 

9) Heigo Mõlder (Tallinna Tehnikaülikool) II kooliastmes preemia pälvinud Cris-Eric 

Kruus’i töö „WC potikaane tuleti“ juhendamise eest; 
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10) Valeria Nazarova (Narva Keeltelütseum) III kooliastmes preemia pälvinud Arseni 

Malovanenko, Erik Makarov’i ja Mark Jekimov’i töö „Mahe linn maja“ juhendamise 

eest; 

11) Jaan Tasa (Tõrva Gümnaasium) III kooliastmes preemia pälvinud Kaisa Timpson’i töö 

„Biolagunev matmiskarp lillesibulaga“ juhendamise eest; 

12) Jaan Tasa (Tõrva Gümnaasium) III kooliastmes preemia pälvinud Arabella Kruuse töö 

„Õpilase vaimset tervist toetav telefoniäpp VAIB“ juhendamise eest; 

13) Vjatšeslav Stepanov (Tallinna Pae Gümnaasium) gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse 

kategoorias preemia pälvinud Edgar Eglis’e, Ilja Naumov’i ja Leonid Peskov’i töö 

„Unikaalse elektriratta loomine, monteerimine ja kokkupanek“ juhendamise eest; 

14) Aivar Karus (Ühing Seltsiline) gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse kategoorias preemia 

pälvinud Mihkel Karus’e töö „UVC-karp“ juhendamise eest. 

 

10. Autasustan 2020. a konkursil häid tulemusi näidanud kooli, Märjamaa Gümnaasiumi, 

esemelise preemiaga väärtuses 3050 eurot ja tänukirjaga. 

 

11. Määran eriauhinna ja annan võimaluse osaleda Regeneron International Science and 

Engineering Fair konkursil (toimub 2021. aasta mais virtuaalselt) Eesti esindajatena Henri 

Pihelgasel ja Ats Oskar Laansalul (Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 12. klass) tööga 

„Turbamattide kasutamine keskkonnareostuse likvideerimiseks veekogudelt“ eest. 

 

12. Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur korraldada õpilasleiutajate riikliku konkursi auhindade 

üleandmine käskkirja punktides 3-9 nimetatud isikutele ja käskkirja punktis 10 nimetatud 

koolile Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur vahel 

23. detsembril 2019. a sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu nr 5.1-4/19/711 

alusel konkursside auhinnafondiks eraldatud vahenditest. 

 

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

esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Jaak Aab 

minister 


