
 
 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 

4.05.2022 nr 1.1-2/22/136 

2022. 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 12. aprilli 2022. a ettepanekule: 

 

1. Kinnitan 2022. a õpilaste teadustööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss) põhikooliastme 

tulemused järgmiselt:  

1) I preemia (850 eurot) – Kaisa Urban (Tallinna Kivimäe Põhikool) töö „“Suulise keele 

erijooned vlogija L.P. videoblogides“ eest; 

2) I preemia (850 eurot) - Marie Martine Lupp (Parksepa Keskkool) töö „Eesti lindude 

maalimine vesivärvidega“ eest; 

3) II preemia (550 eurot) - Johanna Paide (Tallinna Prantsuse Lütseum) töö „Suulise kõne 

eripärad hommikuprogrammi „Terevisioon" näitel“ eest; 

4) II preemia (550 eurot) - Juhan Tuulik (Lümanda Põhikool) töö „Prügi Saaremaa 

randades“ eest; 

5) III preemia (350 eurot) - Karolin Niido (Parksepa Keskkool) töö „Kanapidamisega 

alustamine - meie pere lugu“ eest; 

6) III preemia (350 eurot) - Eva-Liisa Sepp (Tallinna Prantsuse Lütseum) töö 

„Elukeskkond rannarootsi aladel aastatel 1935-1945 Suur-Nõmmküla näitel“ eest. 

 

2. Kinnitan 2022. a õpilaste teadustööde riikliku konkursi gümnaasiumiastme tulemused 

järgmiselt: 

1) I preemia (1 100 eurot) – Emma Lotta Lõhmus (Gustav Adolfi Gümnaasium) töö 

„Üksindus Milan Kundera „Olemise talumatus kerguses“, Bohumil Hrabali „Liiga 

valjus üksinduses“ ja Mati Undi „Sügisballis““ eest; 

2) I preemia (1 100 eurot) - Kulla Saatmäe (Pärnu Koidula Gümnaasium) töö „Laelatu 

puisniidu taastamisjärgne seisund ja selle analüüs“ eest; 

3) II preemia (800 eurot) - Martin Vesberg (Saaremaa Gümnaasium) töö „Saaremaa 

meresaarte haudelinnustiku seire ja analüüs 2011-2021“ eest; 

4) II preemia (800 eurot) - Taissija Rychkova (Narva Pähklimäe Gümnaasium) töö 

„Pärilikkuse rolli uurimine skisofreenia arengus bioinformaatika meetodite abil“ eest; 

5) III preemia (600 eurot) - Paul Kaspar Nurk (Tallinna Reaalkool) töö „Albert Camus’ 

eksistentsialismi jooni Priit Pärna filmides” eest; 

6) III preemia (600 eurot) - Karl-Magnus Pruul (Häädemeeste Keskkool) töö „Hoone 3D-

mudeli loomine läbi fotogramm-meetria” eest. 

 



 

 

3. Autasustan rahalise preemiaga (725 eurot konkursitöö kohta) õpilaste teadustööde eduka 

juhendamise eest järgmisi I preemia pälvinud tööde juhendajaid: 

1) Dagmar Hallmägi (Gustav Adolfi Gümnaasium) Emma Lotta Lõhmuse töö 

juhendamise eest; 

2) Sirje Miglai (Pärnu Koidula Gümnaasium) ja Elle Roosaluste (Tartu Ülikool) Kulla 

Saatmäe (Pärnu Koidula Gümnaasium) töö juhendamise eest. Preemiasumma jagada 

juhendajate vahel võrdselt; 

3) Ruth Nilgo (Tallinna Kivimäe Põhikool) Kaisa Urbani (Tallinna Kivimäe Põhikool) 

töö juhendamise eest 

4) Heidi Kukk (Parksepa Keskkool)  Marie Martine Lupi (Parksepa Keskkool) töö 

juhendamise eest. 

 

4. Määran 2022. a Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil Eesti esindajad järgmiselt: 

1) Kulla Saatmäe (Pärnu Koidula Gümnaasium) tööga „Laelatu puisniidu taastamisjärgne 

seisund ja selle analüüs“; 

2) Emma Lotta Lõhmus (Gustav Adolfi Gümnaasium) tööga „Üksindus Milan Kundera 

„Olemise talumatus kerguses“, Bohumil Hrabali „Liiga valjus üksinduses“ ja Mati 

Undi „Sügisballis““; 

3) Taissija Rychkova (Narva Pähklimäe Gümnaasium) tööga „Pärilikkuse rolli uurimine 

skisofreenia arengus bioinformaatika meetodite abil“. 

 

5. Määran 2022. a õpilaste teadustööde riiklikul konkursil Kultuuriministeeriumi eripreemiad 

järgmiselt: 

1) Eliisa Lembinenile (Tartu Jaan Poska Gümnaasium) töö „Klassikaline muusika Tartu 

Jaan Poska Gümnaasiumi õpilaste seas: populaarsus ja mõju“ eest summas 400 eurot. 

 

6. Määran 2022. a õpilaste teadustööde riiklikul konkursil Sotsiaalministeeriumi eripreemiad 

järgmiselt: 

1) Eliisabet Rajule (Kääpa Põhikool) töö „Maanaine Eesti ajaloo tõmbetuultes – minu 

vanavanaema Aali Elfrosiine Pangi (Peltseri) elu näitel" eest summas 500 eurot; 

2) Kertu Kaarele (Tallinna Reaalkool) töö „Raseduse I trimestri sõeluuringul tuvastatud 

suurenenud kuklavoldi seos patoloogilise karüotüübi ning loote arenguanomaaliatega 

Ida-Tallinna Keskhaigla andmetel" eest summas 700 eurot; 

3) Merilin Tkatšenkole ja Kärt Kindale (Viljandi Gümnaasium) töö „Ahistamine ja 

seksuaalvägivald ning nende mõju vaimsele tervisele" eest, mõlemale autorile summas 

350 eurot. 

 

7. Määran 2022. a õpilaste teadustööde riiklikul konkursil Eesti Teaduste Akadeemia 

eripreemiad järgmiselt: 

1) I preemia Virginia Ždanovale (Tartu Annelinna Gümnaasium) töö „Rahvusvahelise 

klassikalise loterii Eurojackpot kulukuse statistiline uuring“ eest summas π×200€ 

(628,32 eurot); 

2) II preemia James Rockile (Tallinna Prantsuse Lütseum) töö „Lasteaiaks ettevalmistava 

raamatu loomine muukeelsetele lastele“ eest summas π×150€ (471,24 eurot); 

3) III preemia Eetu Kalevi Heikkiläle (Miina Härma Gümnaasium) töö „Pöörlemistelg, 

mille korral pöördkeha ruumala on minimaalne“ eest, summas π×100€ (314,16 eurot). 

 

8. Määran 2022. a õpilaste teadustööde riiklikul konkursil Rakenduskõrgkoolide Rektorite 

Nõukogu eripreemiad järgmiselt: 



 

 

1) Karl-Magnus Pruulile (Häädemeeste Keskkool) töö „Hoone 3D-mudeli loomine läbi 

fotogramm-meetria“ eest summas 400 eurot; 

2) Reigo Raalile (Pärnu Ühisgümnaasium) töö „Pärnu keskväljaku ja Vaasa pargi 

jalakäijasõbralik lahendus“ eest summas 400 eurot. 

 

9. Määran 2022. a õpilaste teadustööde riiklikul konkursil Eesti Maaülikooli eripreemiad 

järgmiselt: 

1) Reio Lõbusale (Kuressaare Hariduse Kool) töö „Lageraied: mõiste, vajalikkus, 

tagajärjed inimeste suhtumine lageraietesse ja lageraielankide uuring Saaremaal 2021. 

aastal“ eest summas 500 eurot; 

2) Kelli Puhmile (Tallinna Reaalkool) töö „PRIA meetmete mõju mahepuuvilja- ja 

marjakasvatusele Eestis“ eest summas 500 eurot. 

 

10. Kinnitan 2022. a õpilaste teadustööde riiklikul konkursil portaali Eesti Geoloog eripreemia 

järgmiselt: 

1) Kerttu Villile (Võru Gümnaasium) töö „Võru kauplustes müüdavate mineraalvee 

liikide päritolu, keemilise koostise ja omaduste võrdlus" eest summas 350 eurot. 

 

11. Riigi Tugiteenuste Keskusel kanda õpilaste teadustööde riikliku konkursi auhinnasummad 

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

jaanuari 2022. a käskkirja nr 4 „Haridus- ja Teadusministeeriumi 2022-2025 programmide 

kinnitamine ning 2022. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad“ lisas 6 toodule: eelarveüksus 

EG10, liik 20, konto K, objekti kood SE0200001, osakond KG105020, ressurss ATG10-

H31401, teadussüsteemi programm, tegevusala kood 09700, teadustööde riiklike 

konkursside preemiateks ette nähtud vahenditest. 

 

12. Punktis 5 nimetatud preemia tasumise korraldab Kultuuriministeerium; 
 
13. Punktis 6 nimetatud preemiate tasumise korraldab Sotsiaalministeerium; 
 
14. Punktis 7 nimetatud preemiate tasumise korraldab Eesti Teaduste Akadeemia; 
 
15. Punktis 8 nimetatud preemiate tasumise korraldab Rakenduskõrgkoolide Rektorite 

Nõukogu; 
 
16. Punktis 9 nimetatud preemiate tasumise korraldab Eesti Maaülikool; 

 
17. Punktis 10 nimetatud preemia tasumise korraldab portaal Eesti Geoloog; 

 

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

kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.  

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Liina Kersna 

minister 


