
Õpilaste teadustööde 2014. a riiklikust konkursist  
 
 
Õpilaste teadustööde konkursi eesmärgiks on julgustada noori teadusega tegelema juba 
enne ülikooli astumist. Konkursil osalemine annab hea võimaluse ennast proovile panna ja 
teistega võrrelda, kohtuda teiste sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist, Euroopast kui 
ka mujalt maailmast 
Konkursil võivad osaleda kõik kuni 19-aastased õpilased ja 1. kursuse üliõpilased kas üksi või 
kuni 3-liikmeliste meeskondadena. Konkursi tähtaeg on igal aastal 1. märtsil.  
 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss on toimunud tänaseks juba 13 aastat. Nende aastate 
jooksul on konkursile esitatud kokku 964 tööd koolidest üle kogu Eesti. Konkursile saabunud 
töid hinnatakse põhikooli ja gümnaasiumi astmes eraldi ning hindamine toimub kahes 
voorus. Lõppvooru pääsenute hulgast valitakse välja võitjad, kelle vahel läheb jagamisele 
preemiafond. 2014. aastal oli konkursi auhinnafondiks 11 400 eurot. Rahalisi auhindu jagub 
ka I preemia pälvinud tööde juhendajatele. Lisaks valitakse premeeritute seast Eesti 
esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ja teistele rahvusvahelistele 
teadusüritustele. 
 
2014. aastal peeti konkurssi juba 13. korda. Konkursile laekus kõikide aegade suurim arv - 
162 tööd 67 koolist, neist 25 tööd põhikooli ja 137 gümnaasiumi tasemel (võrdluseks – 
eelmisel aastal esitati konkursile 103 tööd 45 koolist, neist 21 tööd põhikooli ja 82 
gümnaasiumi tasemel).  
Autoreid oli seekord kokku 178, neist 56 poissi ja 122 tüdrukut. Kõige nooremad osalejad 
olid 6. klassi õpilased. 
 
Konkursi tulemused avalikustati traditsiooniliselt Õpilaste Teadusliku Ühingu (ÕTÜ) 
aastakonverentsil, mis sel aastal toimus Tallinnas 25-26. aprillil. 
 
Valikuga esitatud tööde lühikokkuvõtetest saab tutvuda veebilehel: 
http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2012/05/2014-kogumik.pdf  
 
 

Õpilaste teadustööde 2014. a riikliku konkursi tulemused 
 
Haridus- ja teadusministeeriumi preemiad 
Gümnaasiumiastme preemiad 
I preemia (1 100 eurot) 

 Karoliina Rebane (Gustav Adolfi Gümnaasium) töö „Lipoproteiinlipaasi 
kvaternaarstruktuuri uurimine keemilise ristsidumise meetodil“ eest; 

 Anna Katt (Jõgevamaa Gümnaasium) töö „Arvutil genereeritud ülesannete 
kasutamine keemiaarvutuste õpetamisel põhikoolis“ eest; 

 Tatjana Punger (Narva Pähklimäe Gümnaasium) töö „Gripiviiruste antigeenidega 
pseudotüpeeritud viiruslaadsete partiklite iseloomustus“ eest; 

 

http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2012/05/2014-kogumik.pdf


II preemia (800 eurot) 

 Markus Laars (Tallinna Reaalkool) töö „TiO2 nanoosakestest valmistatud nanokilede 
fotokatalüütiliste omaduste uurimine elusrakkude näitel“ eest; 

 Heli Parašin (Gustav Adolfi Gümnaasium) töö „Mehed 17. sajandi Prantsuse 
kunstmuinasjuttudes“ eest; 

 
III preemia (600 eurot) 

 Laura Johanna Mettis (Tallinna Reaalkool) töö „Eesti noorte naiskolmikhüppajate 
kehaliste võimete analüüs“ eest; 

 Mikk Mihkel Vaabel (Viljandi Gümnaasium) töö „Aereerimise mõju biolagunevate 
kilekottide komposteerumisele“ eest; 

 Sander Varbla (Tallinna Reaalkool) töö „Aegna saare rannajoon ja selle muutused 
1900-2012“ eest. 
 

Põhikooliastme preemiad 
I preemia (850 eurot) 

 Lauriine Kalajas (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Uus wimberglik eesti keel“ eest; 

 Mati Lepikson (Tallinna Prantsuse Lütseum) töö „Haraka (Pica pica L.) pesade 
kvantitatiivne koostis ja pesaehituse ajabüdžett“ eest; 

 
Ministeeriumi tänukiri  

 Anton Bašinski, Angelina Vinogradova, Vesta Nalimova (Narva 
Humanitaargümnaasium) töö „Erinevate valgusallikate uurimine valgustatuse ja 
energiasäästu aspektidest“ eest; 

 Helena Ellermaa, Merilin Mänd (Aste Põhikool) töö „Kaarma valla kaevude vee 
kvaliteet“ eest. 

 
I preemia pälvinud tööde juhendajate preemiad (a’ 600 eurot): 

 Mart Reimund (Tallinna Tehnikaülikool) Karoliina Rebase juhendamise eest; 

 Neeme Katt (Jõgevamaa Gümnaasium) Anna Katt'i juhendamise eest; 

 Eva Žusinaite (Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut) Tatjana Pungeri juhendamise eest; 

 Anneli Jõgioja (Tartu Kivilinna Gümnaasium) Lauriine Kalajase juhendamise eest; 

 Jaanus Elts (Eesti Ornitoloogiaühing) Mati Lepiksoni juhendamise eest. 
 

 
Eesti Teadusagentuuri eriauhinnad 
Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil Varssavis (september 2014) esindavad Eestit: 

 Anna Katt (Jõgevamaa Gümnaasium) tööga „Arvutil genereeritud ülesannete 
kasutamine keemiaarvutuste õpetamisel põhikoolis“; 

 Tatjana Punger (Narva Pähklimäe Gümnaasium) tööga „Gripiviiruste antigeenidega 
pseudotüpeeritud viiruslaadsete partiklite iseloomustus“; 

 Sander Varbla (Tallinna Reaalkool) tööga „Aegna saare rannajoon ja selle muutused 
1900-2012“. 
 

Ülemaailmsel Intel International Science and Engineering Fair’il (Intel ISEF), mis toimub 
2015. aasta mais Pittsburghis Ameerika Ühendriikides, esindab Eestit: 



 Markus Laars (Tallinna Reaalkool) tööga „TiO2 nanoosakestest valmistatud 
nanokilede fotokatalüütiliste omaduste uurimine elusrakkude näitel“. 
 

Osalemine London International Youth Science Forum’il (juuli 2014, London): 

 Rando Mändar (Tartu Kivilinna Gümnaasium) töö „Gümnaasiumiõpilaste 
taskuelektroonika kui ravimresistentsuse geene kandvate bakterite võimalik allikas“ 
eest. 

 
Osalemine „25. International Wildlife Research“ nädalast, mis toimub juba 21.-28. juunini 
2014 Šveitsi alpides Val Müstairi orus: 

 Laura Tammiste (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Suur-mosaiikliblika ökoloogia ja 
looduskaitse“ eest. 

 

 

Teaduskeskus AHHAA eriauhinnad: 
Põhikooli astmes: 

 Anton Bašinski, Angelina Vinogradova ja Vesta Nalimova (Narva 
Humanitaargümnaasium) töö ”Erinevate valgusallikate uurimine valgustatuse ja 
energiasäästu aspektidest” eest. 
 

 Juhendaja auhind:  Sergei Pavlov (Narva Humanitaargümnaasium) Anton Bašinski, 
Angelina Vinogradova ja Vesta Nalimova (Narva Humanitaargümnaasium) töö 
”Erinevate valgusallikate uurimine valgustatuse ja energiasäästu aspektidest” 
juhendamise eest. 
 

Gümnaasiumi astmes: 

 Anne Niin (Tallinna Reaalkool) töö „Valgusreostus ja selle mõju astronoomilistele 
vaatlustele Tallinna ja selle lähiümbruse piirkondades” eest. 
 

 Juhendaja auhind: Mart Kuurme (Tallinna Reaalkool) Anne Niine (Tallinna Reaalkool) 
töö „Valgusreostus ja selle mõju astronoomilistele vaatlustele Tallinna ja selle 
lähiümbruse piirkondades” juhendamise eest. 
 

 

Eesti energia eriauhind parimale tööle Ida-Virumaalt 
 Anton Bašinski, Angelina Vinogradova ja Vesta Nalimova (Narva 

Humanitaargümnaasium) töö ”Erinevate valgusallikate uurimine valgustatuse ja 
energiasäästu aspektidest” eest. 
 
 

Tallinna Loomaaia eriauhinnad 
 Mati Lepikson (Tallinna Prantsuse Lütseum) töö „Haraka (Pica pica L.) pesade 

kvantitatiivne koostis ja pesaehituse ajabüdžett“ eest. 

 Laura Tammiste (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Suur-mosaiikliblika ökoloogia ja 
looduskaitse“ eest. 


