
2006. aasta üliõpilaste teadustööde konkursi tulemused 

 
2006. aasta konkursile laekus 265 tööd kokku 13-st üli- ja kõrgkoolist, neist 152 bakalaureuse, 87 
magistri ja 26 doktoriõppe kategoorias. 
Välja anti 114 preemiat (suurusega 7500, 4500 ja 3000 krooni; kogu preemiafond 225 000 krooni) ja 
diplomit kolmes akadeemilise õppe tasemekategoorias:  

Haridus- ja teadusminister premeeris 2006. aasta järgmisi üliõpilasi ja nende juhendajaid: 

1. Bio- ja keskkonnateaduste valdkond  

 

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:  

a. I preemia (7500.- EEK) Mario Saare (Tartu Ülikool), konkursitöö „Transkriptsiooniregulaatori AIRE ja 

transkriptsiooni koaktivaatori CBP mõju autoantigeenide ekspressioonile rakukultuuris” eest;  

b. II preemia (4500.- EEK) Toivo Sepp (Tartu Ülikool), konkursitöö „Sinilille kasvukohatüübi metsade 

struktuur majandusintensiivsuse gradiendil” eest;  

c. III preemia (3000.- EEK) Marit Kasemets (Tallinna Ülikool), konkursitöö „Põhjaerosiooni 

dünaamikast ja selle tähtsusest rabalaugaste arengus” eest;  

d. III preemia (3000.- EEK) Kairi Käiro (Eesti Maaülikool), konkursitöö „Selja ja Pühajõe bioloogilise 

kvaliteedi hindamine suurselgrootute taksonoomilise koosseisu järgi” eest;  

Diplomid: Ene-Ly Männing (Tallinna Ülikool), Laura Vent (Tartu Ülikool), Marika Uustare (Tartu 

Ülikool), Triin Triisberg (Tallinna Ülikool). 

 

2) magistriõppe üliõpilaste astmes:  

a. I preemia (7500.- EEK) Deniss Klauson (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Kütuselisandite 

fotokatalüütilisele oksüdatsioonile mõjuvate faktorite uurimine” eest;  

b. II preemia (4500.- EEK) Madli Linder (Tartu Ülikool), konkursitöö „Otepää looduspargi 

metsatüüpide kaardistamine näidistele tugineva pidevõppe tarkvara abil” eest;  

c. II preemia (4500.- EEK) Monika Mortimer (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „11R-

lipoksügenaasi katalüütiline aktiivsus ja oksüdatsioonispetsiifika” eest;  

d. III preemia (3000.- EEK) Marina Grigorova (Tartu Ülikool), konkursitöö „Folliikuleid-stimuleeriva 

hormooni beeta-subühiku geeni ülemaailne varieeruvus ja selle võimalik seos reproduktiivse 

edukusega” eest;  

e. III preemia (3000.- EEK) Tiit Vaasma (Tallinna Ülikool), konkursitöö „Veetaseme muutuste mõju 

Martiska järve sette mineraalaine sisaldusele ja terasuuruse variatsioonidele” eest;  

Diplomid:  Anne Must (Eesti Maaülikool), Kairi Tarassova (Tartu Ülikool), Maria Põllupüü (Tartu 

Ülikool), Tiiu Tõrra (Tartu Ülikool). 

 

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes:  

a. I preemia (7500.- EEK) Elin Lõhmussaar (Tartu Ülikool), konkursitöö „Alleelse aheldatuse (LD) 

struktuuri uurimine Euroopa populatsioonides ja selle rakendused geneetilistes 

assotsiatsiooniuuringutes” eest;  

b. II preemia (4500.- EEK) Leho Tedersoo ja Triin Suvi (Tartu Ülikool), konkursitöö „Ektomükoriissete 

seente bioloogiline mitmekesisus Tagamõisa puisniidul ja seeneseltsis liudikulaadsed (Pezizales)” 

eest;  



c. III preemia (3000.- EEK) Angela Ivask (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Rekombinantsed 

luminestseeruvad sensorbakterid biosaadavate raskemetallide määramiseks” eest;  

d. III preemia (3000.- EEK) Merrit Noormets (Eesti Maaülikool), konkursitöö „Ahtalehise mustika 

(Vaccinium angustifolium Ait.) ja kanada mustika (V. myrtilloides Michx.) õie bioloogia mõningaid 

aspekte; ahtalehise mustika ja hariliku jõhvika (Oxycoccus palustris Pers.) kultiveerimine 

ammendatud freesturbaväljadel” eest;  

Diplomid: Gennadi Lessin (Tallinna Tehnikaülikool), Katrin Laos (Tallinna Tehnikaülikool).  

 

2. Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond 

 

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:  

a. I preemia (7500.- EEK) Nele Salveste (Tartu Ülikool), konkursitöö „Eesti keele normitud välted ja 

nende tegelik hääldus” eest;  

b. II preemia (4500.- EEK) Anu Varblane (Tartu Ülikool), konkursitöö „Brändi identiteedi ja imago 

võrdlev analüüs Montoni brändi näitel” eest;  

c. II preemia (4500.- EEK) Kerti Vissel (Tartu Ülikool), konkursitöö „Lapsepõlv lugemisharjumuste 

kujundajana kvalitatiivuuringu näitel” eest;  

d. III preemia (3000.- EEK) Liina Kanger (Tartu Ülikool), konkursitöö „Avaliku ja erahuvi 

tasakaalustamine ruumilise planeerimise menetluses kui kohaliku omavalitsuse ülesanne: 

miljööväärtusega hoonestusala näitel” eest;  

e. III preemia (3000.- EEK) Jaana Mari Kotilainen (Tartu Ülikool), konkursitöö „Adjektiivide 

intensiivsusprefiksoidide moodustumine ja kasutus eesti keeles” eest;  

f. III preemia (3000.- EEK) Annika Kullerkan (Mainori Kõrgkool), konkursitöö „Värbamistrend: 

muutused keskastme juhtidele ja spetsialistidele kandideerimisel esitatavates nõuetes (ajalehes 

Äripäev 1994-2005 ilmunud värbamiskuulutuste põhjal)” eest;  

g. III preemia (3000.- EEK) Mart Laatsit (Tartu Ülikool), konkursitöö „Parteide suurused häälte ja 

kohtade alusel: empiiriline mudel” eest;  

h. III preemia (3000.- EEK) Kaia Läänemets (Tartu Ülikool), konkursitöö „Kohustuste vahekorra 

muutumine lepingulistes suhetes” eest;  

i. III preemia (3000.- EEK) Rudolf Osman (Tartu Ülikool), konkursitöö „Tsiviilreligiooni esinemine 

George W. Bush´i välispoliitilistes kõnedes 2001-2005: kriisihüpoteesi testimine” eest;  

j. III preemia (3000.- EEK) Brit Veidemann (Tartu Ülikool), konkursitöö „Vanemaealise tööjõu 

käitumine tööturul” eest;  

Diplomid: Ester Oras (Tartu Ülikool), Eva Kübar (Tartu Ülikool), Eva Makienko (Tallinna Ülikooli 

Haapsalu kolledž), Evelin Jõgi (Tallinna Tehnikaülikool), Helen Märtsoo ja Kaupo Mägi (Estonian 

Business School), Kaisa Tammoja (Tallinna Ülikool), Kerli Nilp (Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž), 

Kristina Lindemann (Tallinna Ülikool), Kristo Viksi (Tallinna Tehnikaülikool), Liisi Rünkla (Tartu 

Ülikool), Maarja Klaas (Tartu Ülikool), Maarja-Dii Virovere (Tallinna Ülikool), Mairi Tamm (Estonian 

Business School), Maiu Uus (Tallinna Ülikool), Malle Valli (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia), 

Marii Paškov (Tallinna Ülikool), Marleen Nõmmela (Tartu Ülikool), Mart Kägu (Tartu Ülikool), Peeter 

Paul Mõtsküla (Tartu Ülikooli Õigusinstituut), Sander Heinsalu (Tartu Ülikool). 

 

2) magistriõppe üliõpilaste astmes:  

a. I preemia (7500.- EEK) Kati Pedaja (Tartu Ülikool), konkursitöö „Uute laensõnade kohanemine eesti 

keele morfoloogilise süsteemiga” eest;  



b. II preemia (4500.- EEK) Anneli Veisson (Tallinna Ülikool), konkursitöö „Eesti etnilise identiteedi 

avatus” eest; 

c. II preemia (4500.- EEK) Elo-Hanna Seljamaa (Tartu Ülikool), konkursitöö „Sissevaateid geograafilis-

ajaloolisesse meetodisse” eest;  

d. II preemia (4500.- EEK) Reeda Tuula (Tallinna Ülikool), konkursitöö „Seikluskasvatuse määratlus ja 

selle tõhususe hindamine Lastekaitse Liidu projekti „Seiklus” sihtgrupi üldise enesehinnangu näitel” 

eest;  

e. III preemia (3000.- EEK) Alis Tammur (Tartu Ülikool), konkursitöö „Sisserännanute põlvkonnad Eesti 

tööjõuturul 2000. aastal” eest;  

f. III preemia (3000.- EEK) Inga Kask (Tartu Ülikool), konkursitöö „Eestlaste tagasiränne Eestisse 

aastatel 1989-2000” eest;  

g. III preemia (3000.- EEK) Tiit Sarv (Estonian Business School), konkursitöö „Mess 

turunduskommunikatsiooni kanalina Tallinna toidumessi näitel” eest;  

Diplomid: Helen Nigol (Tartu Ülikool), Kadri Soo (Tartu Ülikool), Merli Klein (Tallinna Ülikool), Merli 

Tamtik (Tartu Ülikool), Signe Anton (Tartu Ülikooli Õpetajate Seminar), Sille Kapper (Tallinna Ülikool). 

 

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes:  

a. Diplom Allan Sikk (Tartu Ülikool), konkursitöö „Kiirteed võimule: uute erakondade edu kolmes 

noores demokraatias” eest;  

b. Diplom Margus Pedaste (Tartu Ülikool), konkursitöö „Probleemide lahendamine veebipõhises 

õpikeskkonnas” eest.  

 

3. Terviseuuringute valdkond 

 

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:  

a. I preemia (7500.- EEK) Julia Geller (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Hantaviirusantigeenide 

sõeluuring väikenärilistel ning hantaviirusnakkuste laboratoorne diagnoosimine” eest;  

b. II preemia (4500.- EEK) Triin Laisk (Tartu Ülikool), konkursitöö „Insuliini ja androgeeni retseptori 

geeni polümorfismid polütsüstiliste munasarjade sündroomi korral” eest;  

c. II preemia (4500.- EEK) Miia Rõõm (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „ATM geeni 

variatsioonide tuvastamine perifoveaalse telangiektaasiaga patsientides” eest;  

d. III preemia (3000.- EEK) Katrina Kivimäe (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Glükeeritud 

hemoglobiini määramine verest MALDI TOF mass-spektromeetria meetodil” eest;  

Diplomid: Jelena Karpova (Tartu Ülikool), Jorgen Matsi (Tartu Ülikool), Merle Lõhmus (Tartu 

Tervishoiu Kõrgkool), Sigrid Toom (Tallinna Ülikool). 

 

2) magistriõppe üliõpilaste astmes:  

a. I preemia (7500.- EEK) Kaja Rahu (Tartu Ülikool), konkursitöö „Tšernobõli veteranide Eesti 

kohortuuring: vähihaigestumuse ja suremuse uusanalüüs” eest;  

b. II preemia (4500.- EEK) Mari-Liis Kalmus (Tartu Ülikool), konkursitöö „Hüperaktiivsete ja 

tähelepanupuudulikkusega laste agressiivne käitumine” eest;  

c. III preemia (3000.- EEK) Sirje Sammul (Tartu Ülikool), konkursitöö „Tervishoiu instituut 

Hüpertooniatõve diagnoosiga patsientide tervisekäitumine ning perearsti ja pereõe osa selle 

kujundamisel” eest;  

Diplom: Kai Lauri (Tallinna Tehnikaülikool). 



 

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes:  

a. I preemia (7500.- EEK) Triin Hallap (Eesti Maaülikool), konkursitöö „Viljakusega seotud tunnuste 

määramine Eesti ja Rootsi aretuspullide sügavkülmutatud/sulatatud spermas” eest.  

 

4. Loodusteaduste ja tehnika valdkond 

 

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:  

a. I preemia (7500.- EEK) Palle Kotta (Tallinna Ülikool), konkursitöö „Bilineaarsete sisend-

väljundvõrrandite realiseeritavusest” eest;  

b. II preemia (4500.- EEK) Katri Muska (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Keemiliselt sadestatud 

CdS kilede morfoloogia ja lõõmutamise uurimine” eest;  

c. III preemia (3000.- EEK) Lauri Sikk (Tartu Ülikool), konkursitöö „Kelaatsed efektid tseesiumikatiooni 

komplekseerumisel hüdroksü- ja aminokarboksüülhapetega” eest;  

d. III preemia (3000.- EEK) Mark Fišel (Tartu Ülikool), konkursitöö „Eesti kõneprosoodia 

genereerimine neurovõrkude abil” eest;  

e. III preemia (3000.- EEK) Martin Langel (Eesti Maaülikool), konkursitöö „Pilootprojekt torukujulise 

difraktsioonivõre valmistamiseks: madaladimensioonilise täpsusega seadmete konstrueerimise ja 

töötlemise metoodikakompleksi väljatöötamine” eest;  

Diplomid: Aleksei Lissitsin (Tartu Ülikool), Janar Õunpuu (Tallinna Ülikool), Marge Ilmosaar (Tartu 

Ülikool), Päivo Simson (Tallinna Tehnikaülikool), Rainer Küngas (Tartu Ülikool), Roman Siim (Tallinna 

Tehnikaülikool), Tanel Esperk (Tartu Ülikool), Veiko Karu (Tallinna Tehnikaülikool), Viljar Palmre 

(Tartu Ülikool). 

   

2) magistriõppe üliõpilaste astmes:  

a. I preemia (7500.- EEK) Marju Laars (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „(3S,3´S)-bimorfoliini 

asümmeetriline süntees ja tema derivaatide kasutamine organokatalüütilisel Michaeli liitumisel” 

eest;  

b. II preemia (4500.- EEK) Taivo Lints (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Bakteri rakus toimuvate 

protsesside esitamine multiagentsüsteemina DnaA tiitrimise mudelil põhineva agentmudeli näitel” 

eest;  

c. II preemia (4500.- EEK) Indrek Zolk (Tartu Ülikool), konkursitöö „Banachi ruumi kommuteeruv 

aproksimatsiooniomadus” eest;  

Diplomid: Ants Kallaste (Tallinna Tehnikaülikool), Emilia Käsper (Tartu Ülikool), Ester Saral (Tartu 

Ülikool), Kadri Haamer (Tartu Ülikool), Kert Tamm (Tallinna Tehnikaülikool), Kristelle Kaarmaa (Tartu 

Ülikool), Nadezda Aleksejeva (Tartu Ülikool). 

 

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes:  

a. I preemia (7500.- EEK) Els Heinsalu (Tartu Ülikool), konkursitöö „Anomaalne transport 

perioodilistes jõuväljades” eest;  

b. I preemia (7500.- EEK) Meelis Käärik (Tartu Ülikool), konkursitöö „Tõenäosusjaotuste lähendamine 

hulkadega” eest;  

c. II preemia (4500.- EEK) Valter Kiisk (Tartu Ülikool), konkursitöö „Õhukeste metalloksiidkilede 

optilised uuringud” eest;  

Diplomid: Kristel Mikkor (Tartu Ülikool), Maie Bachmann (Tallinna Tehnikaülikool), Tiina Lõugas 



(Tallinna Tehnikaülikool), Veera Krasnenko (Tartu Ülikool). 

 

5. Tänukirjad edukate teadustööde juhendajatele: 

  

Ana Rebane (Tartu Ülikool), Lilian Järvekülg (Tallinna Tehnikaülikool), Pire Teras (Tartu Ülikool), Ülle 

Kotta (Tallinna Tehnikaülikool),  Kadri Kriis (Tallinna Tehnikaülikool), Külli Habicht (Tartu 

Ülikool), Mati Rahu (Tervise Arengu Instituut, Tartu Ülikool), Sergei Preis (Tallinna Tehnikaülikool), 

Andres Metspalu (Tartu Ülikool, Eesti Biokeskus), Kalev Pärna (Tartu Ülikool), Teet Örd (Tartu 

Ülikool), Ülle Jaakma (Eesti Maaülikool).   


