
2005. aasta üliõpilaste teadustööde konkursi tulemused 

2005. aasta konkursile laekus 265 tööd kokku 21-st üli- ja kõrgkoolist, neist 172 bakalaureuse, 77 
magistri ja 16 doktoriõppe kategoorias. 
Välja anti 84 preemiat (suurusega 7500, 4500 ja 3000 krooni; kogu preemiafond 225 000 krooni) ja 
diplomit kolmes akadeemilise õppe tasemekategoorias:  
   

Preemiad matemaatika, astronoomia, füüsika, keemia valdkonnas 

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes: 
a. I preemia (7500.- EEK) Ksenija Kisseljova (Tartu Ülikool) - Moodsad meetodid hüdrasiinide ja aso-
ühendite arüülimisel 
b. II preemia (4500.- EEK) Karin Kipper (Tartu Ülikool) - HPLC-põhise meetodi välja töötamine 
meropeneemi määramiseks vereplasmas 
c. II preemia (4500.- EEK) Vaiki Randala (Tartu Ülikool) - Banachi ruumide projektiivse tensorkorrutise 
loomulik sisestus 
d. III preemia (3000.- EEK) Alar Ainla (Tartu Ülikool) - Polümeeride algmudeli koostamine ja 
modelleerimine arvutisimulatsioonis 
e. III preemia (3000.- EEK) Piret Puusemp (Tallinna Ülikool) - Kaaselementide klassid arhimeediliste 
kehade sümmeetriarühmades 
f. Diplom Hedi Harzia (Tartu Ülikool) - Tahkete jäätmete leostustestid ja nende kasutamine põlevkivi 
poolkoksi iseloomustamiseks 
g. Diplom Marje Johanson (Tartu Ülikool) - Kompaktsete operaatorite M-ideaalid ja M(r,s)-võrratust 
rahuldavad ideaalid 
h. Diplom Ants Kaasik (Tartu Ülikool) - Ekstremaalväärtuste lävendimudelid 
i. Diplom Deniss Klauson (Tallinna Tehnikaülikool) - Rauaioonide mõju 2-etoksüetanooli 
fotokatalüütilisele oksüdatsioonile vesifaasis 
j. Diplom Margo Plaado (Tartu Ülikool) - Aminofunktsionaalsete siloksaankilede valmistamine ja 
rakendused 
k. Diplom Deivid Pugal (Tartu Ülikool) - Merepõhja taimestikku uuriva seadme riistvaraline lahendus 
l. Diplom Reeno Reeder (Tallinna Tehnikaülikool) - Mõningate kvantmehaanika ülesannete 
numbriline lahendamine 
m. Diplom Jüri Reimand (Tartu Ülikool) - Geenide funktsionaalsuse ennustamine ontoloogiate abil 
n. Diplom Urmo Visk (Tartu Ülikool) - Sm2+ -iooni elektronsiirde 7F0 – 5D0 faasi- ja 
energiarelaksatsioon 
 
2) magistriõppe üliõpilaste astmes: 
a. I preemia (7500.- EEK) Kädi Salumäe (Tallinna Ülikool) - Euler-Knopp’i ja Boreli tüüpi 
summeerimismenetluste peredest 
b. II preemia (4500.- EEK) Kristin Raudla (Tallinna Tehnikaülikool) - Bitsüklo[3.3.0]oktanooni 
derivaatide süntees 
c. III preemia (3000.- EEK) Maarja Mäe (Tallinna Tehnikaülikool) - Sünteetiliste peptiidide 
translokatsioon taimerakkudesse 
 
3) doktoriõppe üliõpilaste astmes: 
a. II preemia (4500.- EEK) Aleksei Krasnikov (Tartu Ülikool) - Töödetsükkel “Luminestsentsi ja 
defektide loomise protsessid pliivolframaatkristallides kui perspektiivsetes stsintillaatormaterjalides ” 
b. III preemia (3000.- EEK) Anti Liivat (Tartu Ülikool / Uppsala Ülikool)) - Mida teame ioonjuhtivusest 
kristalsetes polümeerelektrolüütides? 



Preemiad bioloogia, keskkonna- ja arstiteaduste valdkonnas 

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes: 

a. I preemia (7500.- EEK) Hanna Tulmin (Tartu Ülikool) - Hiire polüoomiviiruse T antigeenide 

ekspressiooni ja ori-sõltuva replikatsiooni mõju uurimine Arf-p53 signaalirajale 

b. II preemia (4500.- EEK) Liina Saar (Tartu Ülikool) - Taimekoosluste biomass ja liigirikkus - 

teoreetiline ülevaade ning eksperiment mesofüütsel rohumaal 

c. III preemia (3000.- EEK) Elve Kalda (Tartu Meditsiinikool) - Enureesiga lapse õendusprobleemid 

d. Diplom Liis Karo (Tartu Ülikool) - Veiste papilloomiviiruse tüüp 1 ja tema E5 valgu poolt 

aktiveeritavate transformatsiooniteede uurimine 

e. Diplom Maarja Nõmm (Tartu Ülikool) - Samblike liigirikkust ja koosseisu mõjutavad tegurid 

angervaksa kasvukohatüübi looduslähedastes ning majandatud metsades 

 

2) magistriõppe üliõpilaste astmes: 

a. I preemia (7500.- EEK) Tsipe Aavik (Tartu Ülikool) - Eesti põllumajandusmaastike taimkatte 

mitmekesisus ja liigiline koosseis 

b. II preemia (4500.- EEK) Liina Nagirnaja (Tartu Ülikool) - Inimese luteiniseeriva hormooni ja 

kooriongonadotropiini beeta-subühiku geeniperekond: struktuur ja potentsiaalne seotus korduvate 

spontaanabortidega 

c. III preemia (3000.- EEK) Merlin Haljak (Eesti Maaülikool) - Suvinisu morfoloogiliste tunnuste 

varieerumine 

d. Diplom Monika Jürgenson (Tartu Ülikool) - Plii toime käitumisele ja aju neurogeneesile. 

Eksperimentaaluuring 

e. Diplom Priit Pruunsild (Tallinna Tehnikaülikool) - Inimese ja hiire KCNIP geenide struktuur, 

alternatiivne splaissing ja ekspressioon 

 

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes: 

a. I preemia (7500.- EEK) Helje Pärnaste (Tartu Ülikool) - Vara-Ordoviitsiumi trilobiidid alamseltsist 

Cheirurina Eestis ja Loode-Venemaal: süstemaatika, evolutsioon ja levik 

b. II preemia (4500.- EEK) Tiia Anmann (Tallinna Tehnikaülikool) - Kaltsiumi poolt indutseeritud 

kontraktsioon sarkomeerides muudab mitokondrite hingamise regulatsiooni permeabiliseeritud 

südame lihasrakkudes 

c. III preemia (3000.- EEK) Aveliina Helm (Tartu Ülikool) - Taimekoosluste hävimise ja killustumise 

viivitusega mõju liigirikkusele 

 

Preemiad inseneri-, majandus- ja põllumajandusteaduste valdkonnas 

 

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes: 

a. I preemia (7500.- EEK) Madis Paalo (Tartu Ülikool) - Sool-geel-meetodil saadavate 

tinaoksiidteravike parameetrite sõltuvus valmistamistingimustest 

b. II preemia (4500.- EEK) Raul Maripuu (Tallinna Tehnikaülikool) - Absorbendi purustusliin 

c. III preemia (3000.- EEK) Ingrid Künnapas (Eesti Maaülikool) - Gravimeetrilise regionaalse 

andmebaasi kontrollimine 

d. III preemia (3000.- EEK) Ruslan Mahhov (Tallinna Tehnikaülikool) - Tuulepargi investeeringu 

väärtuse tõstmine reaaloptsioonide teooria järgi 



e. Diplom Aivo Albrecht (Eesti Maaülikool) - Silotootmistehnoloogiate võrdlushinnang 

f. Diplom Janika Alloja (Tartu Ülikool) - Tööjõupakkumine ja selle palgaelastsus Eesti näitel 

g. Diplom Taavet Kikas (Tartu Ülikool) - Dialoogiaktide tuvastamine eestikeelsetes dialoogides 

otsustuspuude abil 

h. Diplom Uku Lember (Tartu Ülikool) - Ettevõtte ühiskondlik vastutus, vastutustundlikud 

investeeringud ja nende seos finantstulemustega Eesti institutsionaalsete investorite pilgu läbi 

i. Diplom Riina Maigre (Tallinna Tehnikaülikool) - Valgusväljamudelitest liikuva kaamera ja sõiduki 

parameetrite tuletamine 

j. Diplom Hardi Meybaum (Tallinna Tehnikaülikool) - AS Saku Metall tuletõkke lükanduks 

k. Diplom Tatjana Neborjakina (Tartu Lennukolledž) - Navigatsioonitulede süsteemi 

moderniseerimine Kuressaare lennuväljal 

l. Diplom Urmas Paejärv (Sisekaitseakadeemia) - Vedelkütuste põlemise dünaamika 

m. Diplom Piret Sarv (Tartu Ülikool) – Kindlustuskonto 

 

2) magistriõppe üliõpilaste astmes: 

a. I preemia (7500.- EEK) Ina Melnikova (Eesti Maaülikool) - Tartu linna ortofotomosaiigi 

valmistamine (programmi PHOTOMOD näitel) ja tema geomeetriline kvaliteet 

b. II preemia (4500.- EEK) Janika Sander (Eesti Maaülikool) - Geodeetiline tihendusvõrk Eestis. 

Satelliidi-, vastuvõtja- ja keskkonnapõhiste veaallikate mõju 

c. III preemia (3000.- EEK) Veljo Otsason (Tartu Ülikool) - GSM mobiiltelefoni täpne positsioneerimine 

siseruumides 

d. Diplom Helle Gern (Estonian Business School) - Mentorlus kui kasutamata võimalus organisatsiooni 

kultuuri, teadmusjuhtimise ja intelligentse organisatsiooni arendamisel 

e. Diplom Eike Tõnismäe (Estonian Business School) - Mentorlus kui kasutamata võimalus 

organisatsiooni kultuuri, teadmusjuhtimise ja intelligentse organisatsiooni arendamisel 

f. Diplom Matis Luik (Eesti Maaülikool) - Lüpsiseadme mõju piima kvaliteedile 

g. Diplom Tiina Reede (Tallinna Tehnikaülikool) - Ettevõtte sotsiaalse vastutuse olemus teoorias ja 

praktikas (AS-i Hansapank näitel) 

 

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes: 

a. I preemia (7500.- EEK) Raul Savimaa (Tallinna Tehnikaülikool) - Ilmneva käitumise modelleerimine 

organisatsioonides. Ajatundlik, UML ja agendipõhine lähenemine 

b. II preemia (4500.- EEK) Ulvi Moor (Eesti Maaülikool) - Kasvatustehnoloogiate ja taime vanuse 

mõjust aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) kvaliteedile 

c. Diplom Katrin Laos (Tallinna Tehnikaülikool) - Dependence of the interaction of furcellaran 

between the globular proteins bovine serum albumin and ß-lactoglobulin on pH 

 

Preemiad sotsiaalteaduste valdkonnas 

 

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes: 

a. II preemia (4500.- EEK) Ivan Kuznetsov (Tartu Ülikool) - Euroopa Ühenduse õiguse mõju 

kuldaktsiatele Eestis 

b. III preemia (3000.- EEK) Hetti Meltsas (Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut) - Noorte 

identiteedi kujunemine kaasaegses Jaapani ühiskonnas 

c. III preemia (3000.- EEK) Heigo Plotnik (Tallinna Ülikool) - Õiglus Eesti ühiskonnas: uued põlvkonnad, 



uued arusaamad? 

d. Diplom Martin Oja (Tartu Ülikool) - Jaan Kaplinski ja ökoloogiline vaade 

 

2) magistriõppe üliõpilaste astmes: 

a. I preemia (7500.- EEK) Maie Kiisel (Tartu Ülikool) - Keskkonnateadvuse kujunemine Eestis 

1980ndatest 2005ni 

b. I preemia (7500.- EEK) Pilleriin Sikka (Tallinna Ülikool) - Tähelepanu silmapilgutuse asümmeetria: 

psühhofüüsikalised ja psühhofüsioloogilised tulemused 

c. II preemia (4500.- EEK) Katrin Oja (Tartu Ülikool) - Ajude äravool arutelu objektina 

d. III preemia (3000.- EEK) Kadri Leetmaa (Tartu Ülikool) - Eeslinnastumine Tallinna linnaregioonis 

sotsialismijärgsel perioodil 

e. III preemia (3000.- EEK) Rein Riisalu (Tallinna Tehnikaülikool) - Klasteranalüüsi kui struktuuri-

avastava mitmemõõtelise statistilise analüüsi meetodi kasutamine valimi taksonoomia leidmiseks 

 

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes: 

a. III preemia (3000.- EEK) Kai Pata (Tartu Ülikool / Turu Ülikool) - Toetusmehhanismid ühisõppelisele 

keskkonna-alaste dilemmade lahendamisega kaasnevale otsustamisprotsessile 

b. III preemia (3000.- EEK) Endel Põder (Tallinna Ülikool) - Tähelepanu mõju maskeeritud 

heledusmustrite avastamisele ja identifitseerimisele 

c. III preemia (3000.- EEK) Ülle Rannut (Tallinna Ülikool) - Keelekeskkonna mõju eesti keele 

omandamisele ja vene õpilaste integratsioonile 

 

Preemiad humanitaarteaduste valdkonnas 

 

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes: 

a. I preemia (7500.- EEK) Helena Metslang (Tartu Ülikool) - Sihikäändelised määrused eesti keeles 

b. II preemia (4500.- EEK) Mari Lõhmus (Tartu Ülikool) - Kammkeraamika kultuuride matused Eestis 

ning nende tõlgendusprobleemid 

c. III preemia (3000.- EEK) Kreeta Sipelgas (Eesti Maaülikool) - Polli mõisapark võrdluses Õisu, 

Olustvere, Kehtna, Lohu, Oru parkidega 19/20. sajandi stiiliruumis 

d. III preemia (3000.- EEK) Sven Vabar (Tartu Ülikool) - Uku Masing ja postmodernism: 

Opositsioonilisuse ületamise probleem 

e. III preemia (3000.- EEK) Marit Vesiaid (Tallinna Ülikool) - Kohanimed Pöide valla idaosas Saaremaal 

1933. ning 2004. aastal 

f. Diplom Aili Kalavus (Tallinna Ülikool) - Oskar Lutsu "Kevade" kooliõpikutes ja tänapäeva õpilaste 

hinnangutes 

g. Diplom Laura Kuusk (Tartu Ülikool) - Peeter Lauritsa/Ain Mäeotsa "Mullatoidu restorani" tähendus 

ja mehhanismid 

h. Diplom Rebekka Lotman (Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut) - Riimid Eesti sonetis 1940-

1968: semantiline aspekt 

i. Diplom Marit Mõistlik (Tallinna Ülikool) - Suzuki meetodist Eestis 

j. Diplom Maria Veldi (Tartu Ülikool) - Vana-Egiptuse kuningate titulatuur 

 

2) magistriõppe üliõpilaste astmes: 

a. I preemia (7500.- EEK) Üllar Peterson (Tartu Ülikool) - Džihaadi kontseptsiooni kujunemine koraanis 



b. II preemia (4500.- EEK) Reelike Raja (Tükk) (Tallinna Ülikool) - (Balti)Saksa muusikakriitika 

institutsioonist, ideedest ja väärtusorientatsioonidest Eestis aastatel 1930-1944. ajalehe Revalsche 

(Revaler) Zeitung näitel 

c. III preemia (3000.- EEK) Elli Feldberg (Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut) - Nanquan tapab 

kassi: ühe gongani vaatlus 

d. III preemia (3000.- EEK) Kai Krashevski (Tartu Ülikool) - Формиробание мифологического образа 

Тарту в русской и эстонской культырах 

e. III preemia (3000.- EEK) Eva Näripea (Eesti Kunstiakadeemia) - Tallinna vanalinna 

representatsioonid Eesti NSV filmikunstis 1960.-1970. aastail 

f. Diplom Kaarel Piirimäe (Tartu Ülikool) - Nõukogude Liidu poliitika Ida-Euroopas 1944-1949 

 

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes: 

a. III preemia (3000.- EEK) Petar Kehayov (Tartu Ülikool) - Eesti keele evidentsiaalsussüsteem mõne 

teise keele taustal 

 

Konkursitöid hindas 13-liikmeline komisjon, kõik tööd vaadati üle ka sõltumatu retsensendi poolt. 

Haridus- ja teadusminister kinnitas 16. septembril, 2005.a. käskkirjaga nr. 785 üliõpilastööde riikliku 

konkursi komisjoni järgmised liikmed: 

Risto Tammelo - komisjoni esimees, Tartu Ülikooli füüsikaosakonna juhataja; 

Edgar Karofeld - Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Keskkonnateaduste doktorikooli tegevjuht, vanemteadur; 

Henn Käämbre - Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi teadusdirektori kohusetäitja; 

Indrek Tart - Tallinna Ülikooli nüüdiskultuuri uurimiskeskuse vanemteadur; 

Luule Metspalu - Eesti Põllumajandusülikooli Põllumajandus ja Keskkonnainstituudi taimekaitse 

osakonna rakendusentomoloogia labori juhataja; 

Maido Ajaots - Tallinna Tehnikaülikooli Mehhatroonikainstituudi direktor; 

Margus Harak - Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaekspert; 

Marju Lepajõe - Tartu Ülikooli Usuteaduskonna kirikuloo õppetooli teadur; 

Valdar Parve - Tartu Ülikooli filosoofia osakonna vanemteadur; 

Mihkel Zilmer - Tartu Ülikooli biokeemia instituudi juhataja; 

Raul Narits - Tartu Ülikooli avaliku õiguse instituudi juhataja; 

Terje Tuisk - Euroopa Liidu Innovatsioonikeskus, Sihtasutus Archimedes, 6. raamprogrammi 

konsultant; 

Toomas Tamm - Tallinna Tehnikaülikooli Matemaatika-loodusteaduskonna Keemiainstituudi 

bioorgaanilise keemia õppetooli professor. 


