
Muinsuskaitseameti teadustöö preemia tingimused 

1. Preemia väljaandja on Muinsuskaitseamet. 

2.  Preemia eesmärk on innustada üliõpilasi tegelema muinsuskaitseliselt oluliste 

teemadega ja uurima riikliku kaitse all olevaid mälestisi. 

3. Preemiakonkursile esitatud uurimus peab olema valminud 2015-2017. aastal. Töö 

esitamise tähtaeg on 15.09.2017. Preemia saaja kuulutatakse välja oktoobris 2017.a.  

4. Muinsuskaitseameti teadustöö preemiale võib kandideerida Eestis tegutseva kõrgkooli 

üliõpilased ning välisriigis õppivad Eesti Vabariigi kodakondsusega üliõpilased Eesti 

kultuuripärandit ja selle kaitset käsitleva kaitstud lõputööga ja publitseeritud uurimuse 

või artikliga. Töö esitaja peab väljakuulutatud ajaks esitama Muinsuskaitseametisse 

nõuetekohaselt vormistatud töö ning andma Muinsuskaitseametile nõusoleku esitatud 

uurimuse edasiseks tasuta kasutamiseks ja avaldamiseks. Konkursil osalemiseks tuleb 

täita elektrooniline osalusvorm Muinsuskaitseameti kodulehel avatavas 

esituskeskkonnas, mis avatakse üks kuu enne töö esitamise tähtaega 15.08.2017.a. 

Preemiale kandideerinud tööd säilitatakse Muinsuskaitseameti arhiivis. 

5. Muinsuskaitseamet moodustab tööde hindamiseks vähemalt kolmeliikmelise 

komisjoni. Komisjoni kuuluvad Muinsuskaitseameti ja kõrgkoolide esindajad. 

Hindamisel ei saa osaleda isik, kes on seotud mõne konkursile esitatud töö autoriga 

(isiklikult, töö-, õppetöö- või teadusalaselt). Komisjoni liige kes on seotud konkreetse 

tööga, taandab ennast hindamisest. Komisjoni liikmed valivad endi hulgast esimehe. 

6. Töid hinnatakse kahes kategoorias: a. Magistri- ja doktoriõpe b. bakalaureuseõpe 

Mõlemas antakse välja kolm preemiat. Preemiate saajad otsustatakse komisjonis 

lihthäälteenamuse teel, häälte võrdsuse korral otsustab komisjoni esimehe hääl. 

Piisava tasemega tööde puudumisel võib komisjon otsustada ka preemia jagamise või 

jätta preemia välja andmata. Komisjoni otsused protokollitakse. Protokoll sisaldab 

hinnanguid esitatud töödele ning põhjenduse preemia määramise kohta või põhjenduse 

preemia jagamise või välja andmata jätmise kohta. 

7. Preemia suurus 

a. Magistri- ja doktoriõpe : I preemia 500 eurot; II preemia 300 ja III preemia 200 

eurot  

b. Bakalaureuseõpe: I preemia 300 eurot; II preemia 200 ja III preemia 100 eurot  

Preemia saanud tööd on edaspidi kättesaadavad Muinsuskaitseameti kodulehel ka laiemale 

huviliste ringile. Esimese preemia saanud uurimustest avaldatakse artikkel Muinsuskaitse 

Aastaraamatus. 

8. Muinsuskaitseameti teadustöö preemia statuuti saab muuta komisjoni ettepanekul 

pärast preemia väljaandmist ja enne järgmise konkursi väljakuulutamist. 


