
Õpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused 2013 
 
Gümnaasiumiaste 
I preemia (1 100 eurot) 
Kristiin Resik (Tallinna Reaalkool) töö „Polümeerse katte PolyE-323 sobivus liitlipiidide 
kapillaarelektroforeetiliseks analüüsiks“ eest; 
 
Martin Talvik (Tallinna Reaalkool) töö „Gümnaasiumiõpilaste suhtumine globaalprobleemidesse ja 
selle muutumine 1991-2012“ eest; 
 
II preemia (800 eurot) 
Diana Halla (Gustav Adolfi Gümnaasium) töö „Eesti naisjooksjate sportlik teekond lähtudes 
spordistatistikast“ eest; 
 
Siim Kurvits (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Tüümuse säsi epiteeli rakuliinide 1C6, 2.3, 3.10 ja 
427.1 võrdlus läbi geeniekspressiooni määramise ja serotoniini, RANKL ja lümfotoksiini beeta 
stimulatsioonide“ eest; 
 
Mari Liis Pedak (Tallinna Reaalkool) töö „Keskkonna mõju uurimine vees sisalduvatele humiinainetele 
kõrgsurvevedelikkromatograafilisel meetodil Harku järve näitel“ eest; 
 
III preemia (600 eurot) 
Lotta Hiie (Tallinna Reaalkool) töö „Tsitaatsõnade tajumine ja mõistmine Tallinna Reaalkooli õpilaste 
hulgas“ eest; 
 
Anette Miller (Tallinna 21. Kool) töö „Eripärmide fluorestsentsomaduste uurimine SFS-meetodiga 
erinevate vedelike keskkondades“ eest; 
 
Birgitta Ots (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Nõukogude aja laps: olme ja kultuurilugu Hruštšovi 
sula ja Brežnevi stagnatsiooni perioodil kahe kirjandusliku näite põhjal“ eest. 
 
Mariann Rei (Valga Gümnaasium) töö „Petserimaa 1920-1921“ eest; 
 
Birgit Valgemäe (Tallinna Inglise Kolledž) töö „Naatriumlaurüülsulfaadi ja 
naatriumlaurüüleetersulfaadi kontsentratsiooni mõju viie piimhappebakteri kasvule“ eest. 
 
 
Põhikooliaste 
I preemia (850 eurot) 
Anett Altmäe (Kadrina Keskkool) töö „Elu pärast Siberit“ eest; 
 
III preemia (350 eurot) 
Helena Ellermaa ja Merilin Mänd (Aste Põhikool) töö „E. Coli ja enterokokkide arvukus Saaremaa 
supluskohtades 2011-2012“ eest; 
 
Elo Nõmm ja Diana Alt (Saaremaa Ühisgümnaasium) töö „Metskitsest ja Saaremaa sokkude 
sarvedest“ eest. 
 
 
Juhendajate preemiad I preemia pälvinud tööde juhendajamise eest  



(750 eurot töö kohta): 
Kert Martma (Tallinna Ülikool) ja Xochitl Martinez Ramirez (Tallinna Ülikool) Kristiin Resiku  
juhendamise eest; 

Piret Karu (Tallinna Reaalkool) Martin Talviku juhendamise eest; 
 
Evelin Tiiter (Kadrina Keskkool) Anett Altmäe juhendamise eest. 
 
 
Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss 
Eestist esindab Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil Prahas (september 2013): 
 
Mari Liis Pedak (Tallinna Reaalkool) töö „Keskkonna mõju uurimine vees sisalduvatele humiinainetele 
kõrgsurvevedelikkromatograafilisel meetodil Harku järve näitel“ eest; 
 
Kristiin Resik (Tallinna Reaalkool) töö „Polümeerse katte PolyE-323 sobivus liitlipiidide 
kapillaarelektroforeetiliseks analüüsiks“ eest; 
 
Martin Talvik (Tallinna Reaalkool) töö „Gümnaasiumiõpilaste suhtumine globaalprobleemidesse ja 
selle muutumine 1991-2012“ eest. 
 


