
  

MÄÄRUS 

28.10.2021 nr 1.1-1/21/26 

 

Haridus- ja teadusministri 15. novembri 2001. a  

määruse nr 64 „Õpilaste teadustööde riikliku  

konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ muutmine 

 

 
Määrus kehtestatakse „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse“ § 13 lõike 2 punkti 8 
alusel. 
 
Määruses tehakse järgmised muudatused: 
 

1) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„§ 1. Õpilaste teadustööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss) eesmärk on väärtustada 

teadus- ja arendustegevust noorte hulgas, stimuleerida noorte aktiivsust teadus- ja 

arendustegevusega seotud tegevustes ning avaldada tunnustust teadus- ja 

arendustegevusega seotud väljapaistvaid tulemusi saavutanud noortele.“; 

 

2) paragrahvi 2 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursitingimuste, konkursitööle esitatavate 

nõuete ning hindamiskriteeriumide kohta avaldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi 

koduleheküljel.“; 

 

3) paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„(1) Konkursil võivad osaleda kõik konkursi väljakuulutamise hetkel 12-19- aastased 

Eestis õppivad õpilased, Eestis õppivad üliõpilased, kes on õppima asunud konkursi 

väljakuulutamise aastal, ning nimetatud isikutest koosnevad kuni 3- liikmelised 

kollektiivid (edaspidi osaleja); 

 

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses: 

„(5) Konkursil osalemiseks esitab õpilane konkursi toimumisega samal või sellele 

eelneval kalendriaastal valminud ja nõuetekohaselt vormistatud konkursitöö, millele on 

lisatud kuni 1-leheküljelised eesti- ja ingliskeelsed kokkuvõtted. 

 

(6) Kui konkursitöö on esitanud õpilaste kollektiiv, või kui konkursitöö moodustab osa 

laiemast uurimistööst, siis peab kaaskirjas olema selgelt välja toodud iga õpilase panus 

töö valmimisse.“; 

 

5) paragrahvi 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„ (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister õigusaktidega 

sätestatud korras teadus- ja arendustegevuse eri valdkondade tunnustatud teadlastest, 

teadus- ja arendustegevusega seotud administratiivtöötajatest, inseneridest, õpetajatest 

ning teistest valdkondlike kompetentsikeskuste esindajatest, Sihtasutuse Eesti 

Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatest vähemalt 7-
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liikmelise nõuandva õigusega konkursikomisjoni, nimetab selle esimehe ning kinnitab 

töökorra.“; 

 

6) paragrahvi 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 „(1) Konkurss toimub kahes voorus. Esimeses voorus hindab konkursikomisjon 

konkursile laekunud konkursitöid vastavalt hindamiskriteeriumidele ning valib välja 

konkursitööd, mille autorid kutsutakse teise vooru. Teises voorus intervjueeritakse 

esimese vooru läbinud konkursitööde autoreid.“. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Liina Kersna      (allkirjastatud digitaalselt) 

minister      Kristi Vinter-Nemvalts 

       kantsler 


