
Haridus- ja Teadusministeerium

ministri käskkiri

Tartu 09. detsember 2003. a nr 1134

2003. a üliõpilaste teadustööde riikliku
konkursi tulemuste kinnitamine

“Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” (RT I 1997, 30, 471; 2001, 34, 187; 2002,
61, 375, 90, 521, 105, 611) § 13 lõike 2 punkti 8 ja haridusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25
(RT I 2002, 32, 454; 2003 4, 39; 64, 913) “Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise
tingimused ja kord” § 6 lõike 1 alusel ning lähtudes “Seaduse “2003. aasta riigieelarve”” (RT I 2003, 3,
18) § 2 osa 6 jaost 2 ja arvestades konkursikomisjoni ettepanekuid.

1. Määran 2003. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss) preemiad keemia ja
molekulaarbioloogia valdkonnas järgmiselt:

1) II preemia (3000 krooni) Heili Kasuk [Tartu Ülikool (edaspidi TÜ)] – “Uratsiili adsorptsiooni
kineetika vismuti monokristalli tahkudel”;

2) II preemia (3000 krooni) Ly Villo (TÜ) – “Desoksüsahhariidide estrite süntees”;
3) III preemia (2000 krooni) Kaia Kala (TÜ) – “Konditsonaalne Cre ekspressioon hiire Hoxb7

promootori kontrolli all”;
4) III preemia (2000 krooni) Keiu Kruusel [Tallinna Tehnikaülikool (edaspidi TTÜ)] –

“Rekombinantse metallotioneiin-3 puhastamine, rekonstrueerimine tsingiga ja
kristallisatsioon”;

5) diplom Agnes Kütt (TÜ) – “Spektrofotomeetrilise aluselisuse skaala laiendamine
atsetonitriilis”;

6) diplom Oksana Travnikova (TÜ) – “Bensoehape estrite infrapunase spektrite
karbonüülrühma neeldumissageduste vco struktuursõltuvused”;

7) diplom Eerold Vellemäe (TÜ) – “Aldimiinide taandav dimerisatsioon aktiivsete
metallreagentidega”;

8) diplom Edith Kuusk (TÜ) – “Karbarüüli määramine türosinaasil põhineva biosensoriga”;
9) diplom Liina Nagirnaja (TÜ) – “Suuõõne, ninaneelu ka söögitoru kasvajate

kandidaatgeenide genotüpiseerimise kiibi disain ja kvaliteedi hindamine”;
10) diplom Birger Ilau (TTÜ) – “Tubaka mosaiigiviiruse liikumisvalguga seonduva valgu MPB2C

iseloomustamine Nicotiana benthamiana's”;
11) diplom Kristel Järve (TTÜ) – “Arabidopsis thaliana müosiinide insertsiooniliste T-DNA

mutantide analüüs”;
12) diplom Kerti Ausmees (TTÜ) – “C2 sümmeetriliste enantimoeersete 2,2'bisasiridinüülide

süntees”.
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2. Määran konkursi preemiad bio- ja geoteaduste valdkonnas järgmiselt:
1) I preemia (5000 krooni) Leho Tedersoo (TÜ) – “Fine scale distribution of ectomycorrhizal

fungi and roots across substrate layers including coarce woody debris in a mixed forest”;
2) II preemia (3000 krooni) Lauri Saks (TÜ) – “Kas isase rohevindi sulgede värvus peegeldab

tema immuunvõimet ja sulgede karotinoidide sisaldust”;
3) III preemia (2000 krooni) Tanel Tamm (TÜ) – “Tehisõppe rakenduse katsetamine

satelliitpiltide ja kaardiandmete järgi puistutüübi kaardistamiseks”;
4) diplom Tsipe Aavik (TÜ) – “Vihtra ja Viiratsi põllumajandusmaastike taimkatte iseloomustus

ja seda mõjutavad tegurid”;
5) diplom Signe Alama (TÜ) – “Puuliigi ja mulla mõju arukase, hariliku männi ja hariliku kuuse

seemikute arengule ja risosfääriprotsessidele katsetingimustes”;
6) diplom Dalial Freitak (TÜ) – “Immuunvastus on suurele kapsaliblikale energeetiliselt

kulukas”;
7) diplom Aveliina Helm (TÜ) – “Saaremaa ja Muhu lookoosluste ajalis-ruumiline dünaamika”;
8) diplom Evelyn Kalam (TTÜ) – “Ülem-Ordoviitsumi ja Siluri seismostratigraafia Saaremaa

lähedasel akvatooriumi ala ja selle korrelatsioon Saaremaa puursüdamike
järjendstratigraafilise liigestusega”;

9) diplom Priit Kilgas (TÜ) – “Rasvatihase (Parus major) tervisenäitajate pesitsusaegne
varieeruvus pesakohtade liiaga heterogeenses elupaigakompleksis”;

10) diplom Kaupo Kohv (TÜ) – “Palumetsade struktuuri varieerumine majandusintevsiivsuse
gradiendil”;

11) diplom Velda Lauringson (TÜ) – “Vetikamattide mõju põhjaloomastikule Kõiguste lahes
Saaremaa lõunarannikul”;

12) diplom Martin Maddison (TÜ) – “Hundinuiakooslused tehismärgalades: biomass ja toitaine
sisaldus”;

13) diplom Egle Puidet (TÜ) – “Morphological variation of the Estonian Anthyllis L. species”;
14) diplom Reet Rannik (TÜ) – “Lammimetsade alustaimestu struktuur”;
15) diplom Margit Turb (TÜ) – “Sürjametsade ja selle lähedaste tüübirühmade puistute

alustaimestu klassifikatsioonistruktuur Otepää looduspargis”;
16) diplom Evelyn Uuemaa (TÜ) – “Maastikuindeksid toitainete ja orgaaniliste ainete valglatest

väljakande indikaatorina”;
17) diplom Tiit Vaasma (TPÜ) – “Sette koostise ruumiline ja ajaline varieeruvus Väike Juusa

järves”;
18) diplom Viljo Vabrit [Eesti Põllumajandusülikool (edaspidi EPMÜ)] – “Eluvormilised ja

kasvustrateegilised muutused taimkattes Laelatu pikaajalises väetuskatses”;
19) diplom Marko Mägi (TÜ) – “Korduvpesitsemine rasvatihasel kahes erikvaliteedilises

elupaigas”.

3. Määran konkursi preemiad tehnikateaduste valdkonnas järgmiselt:
1) I preemia (5000 krooni) Sergei Devadze (TTÜ) – “Veebipõhine süsteem digitaalseadmete

projekteerimise ja testimise õppimiseks”;
2) II preemia (3000 krooni) Tambet Lember [Tallinna Pedagoogikaülikool (edaspidi TPÜ)] –

“Kiirlaevade käigulaine kirjeldamine 1+1D Nwogu-Bossinesqi mudeli abil”;
3) III preemia (2000 krooni) Anastassia Rodina (TTÜ) – “Moduleeritud mikrolainekiirguse mõju

visuaalsele tajule”;
4) diplom Andres Põld [Tallinna Tehnikakõrgkool (edaspidi TTK)] – “Töökindluse

prognoosimine OÜ JOT Eesti toodetele”;
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5) diplom Tõnis Ental, Martin Komendant, Taavi Koršakov, Siim Randmäe, Taavi Sinijärv,
Andro Õisnurm (TTK) – “Suurte pindade katmine teraskonstruktsioonidega”;

6) diplom Tõnis Kattel (TTÜ) – “Olukord Tallinna piirkonna varustamisel looduslike
täitematerjalidega”.

4. Määran konkursi preemiad arstiteaduste valdkonnas järgmiselt:
1) I preemia (5000 krooni) Ülle Kirsimägi (TÜ) – “Neerusiirdamine Eestis. Elulemusanalüüs”;
2) II preemia (3000 krooni) Aet Alttoa (TÜ) – “CCK1 ja CCK2 retseptorite blokaadi mõju

amfetamiinist stimuleeritud uudistavale käitumisele ja amfetamiini korduvmanustamisest
tingitud käitumuslikule sensitisatsioonile”;

3) III preemia (2000 krooni) Sirje Sammul (TÜ) – “Pereõe osa patsiendi teadlikkuse tõstmisel
ülekaalulisuse ja südame-veresoonkonnahaiguste vahelisest seosest”;

4) diplom Liis Rooväli (TÜ) – “Haiglaravi kasutamine ja kättesaadavus Eestis: demograafilised
erinevused ja kauguse mõju”;

5) diplom Regina Herodes (TPÜ) – “Luutihedust mõjutavad keha koostise ja kehalise
võimekuse näitajad erineva kehalise aktiivsusega noortel naistel”;

6) diplom Tanel Mällo (TÜ) – “Kortikotropiini vabastava faktori 1-alatüüpi retseptorite
pikaajalise blokaadi mõju eksploratiivsele käitumisele, monoamiinidele ja
transkriptioonifaktorile AP-2”;

7) diplom Kadri Kõiv (TÜ) – “Locus coeruleuse osalise denervatsiooni mõju uudistavale
käitumisele, amfetamiinist mõjutatud käitumisele ning frontaalkoore, hipokampuse, juttkeha
ja nucleus accumbensi monomiinisisaldusele erineva uudistamisaktiivsusega rottidel”.

5. Määran konkursi preemiad põllumajandusteadustes valdkonnas järgmiselt:
1) II preemia (3000 krooni) Oliver Sada [Eesti Põllumajandusülikool (edaspidi EPMÜ)] –

“Sigade pidamistehnoloogiate võrdlushinnang töökeskkonna faktorite alusel”;
2) II preemia (3000 krooni) Kadrin Juhkam (EPMÜ) – “Lactobacillus acidophilus'e ja

Bifidobacterium spp. Sisaldus Eesti probiootilistes piimatoodetes”;
3) III preemia (2000 krooni) Reet Karise (EPMÜ) – “Kimalase selektiivne õievärvi valik

hübriidlutsernil (Medicago x varia)”;
4) III preemia (2000 krooni) Allan Sims (EPMÜ) – “Metsanduslike mudelite andmebaas”;
5) diplom Aivo Vares, Arvo Tullus, Ahto Raudoja (EPMÜ) – “Hübriidhaab, ökoloogia ja

majandamine”;
6) diplom Ele Vool (EPMÜ) – “Perekonna Rubus erinevate taksonite saagikus ja viljade

kvaliteet”;
7) diplom Aire Albrecht (EPMÜ) – “Mullaseene Trichoderma viride mõju kurgi arengule ja

saagile”;
8) diplom Andres Sulg (EPMÜ) – “Puidu termotöötlemine Eestis”;
9) diplom Toomas Tõrra (EPMÜ) – “Erinevate väetusviiside ja -normide mõju kartuli saagile”.

6. Määran konkursi preemiad sotsiaalteaduste valdkonnas järgmiselt:
1) I preemia (5000 krooni) Astra Schults (TÜ) – “Ealised iseärasused sotsiaalsete reeglite üle

arutlemises”;
2) II preemia (3000 krooni) Külli-Riin Tigasson (TÜ) – “Valimisreklaami muutumine

televisioonis 1992-2002”;
3) III preemia (2000 krooni) Marge Birk (TÜ) – “Naiste tööjõu pakkumise ja sündimuskäitumise

vahelised seosed Eestis”;
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4) III preemia (2000 krooni) Pilleriin Sikka (TPÜ) – “Jadas esitatud visuaalsete stiimulite
vastastikune maskeerimine”;

5) diplom Toivo Aavik (TÜ) – “Väärtusi kirjeldav sõnavara eesti keeles - leksikaalne
lähenemine”;

6) diplom Mari Toomse (TÜ) – “Koolist tööle: haridussüsteemist tööturule suundumine
postsotsialistlikus Eestis”;

7) diplom Anu Mõistlik (TÜ) – “Nõukogude naisideaal Eesti ajakirjanduses 1950. aastatel ja
1970. aastate teisel poolel”;

8) diplom Helen Sabrak (TPÜ) – “Kehaskeem ja enese eksponeerimine”;
9) diplom Tiit Remm (TÜ) – “Linna representeerimisest postkaartidel Tartu näitel”;
10) diplom Külliki Tafel (TTÜ) – “Märk ja ühiskond. Siduvate tähenduste olulisus eristavate

tähendustega võrreldes Eesti näitel”;
11) diplom Mari Sats (TPÜ) – “Kui tolerantsed on inimesed Eestis”;
12) diplom Anneli Veispak (TPÜ) – “Lugema õppimise seos kõne arenguga väikelapseeas”.

7. Määran konkursi preemiad humanitaarteaduste valdkonnas järgmiselt:
1) I preemia (5000 krooni) Moonika Teemus (TÜ) – “Reisides toas: pano-, kosmo- ja

dioraamadest Tallinnas ja Tartus (1826-1850)”;
2) II preemia (3000 krooni) Kadri Tüür (TÜ) – “Eesti looduskirjandus: määratlus ja

klassifikatsioonid”;
3) III preemia (2000 krooni) Jelena Gandšu (Eesti Muusikaakadeemia) – “Eduard Tubina

varased soololaulud (1925-1934)”;
4) III preemia (2000 krooni) Laura Merirand (TÜ) – “Pidama-verbi grammatikaliseerunud

kasutusest vanemas kirjakeeles”;
5) diplom Madis Arukask (TÜ) – “Jutustava regilaulu aspektid. 19. sajandi lõpu setu

lüroeepiliste regilaulude žanr ja struktuur”;
6) diplom Eeva Käsper-Lennuk (Eesti Kunstiakadeemia) – “Mosaiikklaas”;
7) diplom Roland Karo (TÜ) – “Kosmoloogiline täppishäälestuse argument teoloogilises

perspektiivis: kriitiline evalvatsioon”;
8) diplom Agnes Ojala (TPÜ) – “Rekursiivsed liitsõnad tänapäeva eesti kirjakeeles”;
9) diplom Kristin Kurs (TÜ) – “Antiikkirjanduse eestindused aastatel 1850-1940 eesti

kultuuriruumis”.

8. Määran konkursi preemiad täppisteaduste valdkonnas järgmiselt:
1) I preemia (5000 krooni) Sven Nõmm (TTÜ) – “Diskreetsete mittelineaarsete

komposiitjuhtimissüsteemide realiseerimine”;
2) I preemia (5000 krooni) Astrid Haljase, Dmitri Martila (TÜ) – “Trihhotoomse müra poolt

indutseeritud efektid perioodilistes struktuurides ja ökosüsteemis”;
3) diplom Marina Lulla (TÜ) – “Diagnostilise röntgenseadme kiirgussaagise stabiilsus ja

patsiendidoosi hindamine”;
4) diplom Marina Issakova (TÜ) – “Aritmeetiliste tehete õppimise programm “1 + 4””;
5) diplom Darja Saveljeva (TÜ) – “Volterra integraalvõrrandi lahendamine kuupsplain-

kollokatsioonimeetodil”;
6) diplom Anne Selart (TÜ) – “Asümmeetriline normaaljaotus tihedusfunktsioonide

lähendamisel”;
7) diplom Dmitri Lepp (TÜ) – “Põhifunktsioonide graafikute harjutamise programm "Polynom"”;
8) diplom Monika Veimer (TPÜ) – “Dünaamilised süsteemid majanduses”.
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9. Määran eripreemiad järgmiselt:
1) eripreemia bakalaureuseõppe üliõpilase väljapaistva teadustöö eest (2000 krooni) Marina

Semtšenko (TÜ) – “Liigi värvi-paskhein (Serratula tinctoria) maapealsete organite
allomeetria”;

2) eripreemia väljapaistva eksperimentaaltöö eest (2000 krooni) Sergei Štšemeljov (TÜ) –
“Resonantselt võimendatud kolmanda harmoonilise genereerimine ning mitmefootoniline
ionisatsioon Besseli ning segmenteeritud koonilistes laserkiirtes”;

3) eripreemia koolides kasutusele võetud õpetamisprogrammi eest (2000 krooni) Marina
Issakova, Dmitri Lepp (TÜ) – “Funktsioonide graafikute harjutusprogramm”.

10. Haridus- ja Teadusministeeriumi Raamatupidamisbürool kanda üliõpilaste teadustööde riikliku
konkursi preemiasummad üle punktides 1 kuni 9 nimetatud isikute pangakontodele haridus- ja
teadusministri 20. jaanuari 2003. a käskkirja nr 12 “2003. aasta eelarvete ja kulude jaotuskava
kinnitamine” lisas 2 “Haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika arengukulud (ptk 70000740)” artikkel
212 kulukoht 204 üliõpilaste teadustööde riikliku konkursiks ettenähtud summadest.

11. Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest, esitades
kaebuse Tartu Halduskohtule “Halduskohtumenetluse seadustikus” sätestatud korras.

Toivo Maimets
Minister

Väljastada: Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Põllumajandusülikool, Tallinna
Pedagoogikaülikool, Eesti Muusikaakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna
Tehnikakõrgkool, HTM teaduse ja kõrghariduse osakond, planeerimisosakond,
Raamatupidamisbüroo
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