
Haridusministeerium

ministri käskkiri

Tartu 10. detsember 2002. a nr 1344

2002. a üliõpilaste teadustööde riikliku
konkursi preemiate määramine

“Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” (RT I 1997, 30, 471; 2001, 34, 187; 2002,
61, 375) § 13 lõike 2 punkti 8 alusel, lähtudes “Seaduse “2002. aasta riigieelarve”” (RT I 2002, 4, 8; 51,
315) § 1 kulude osas 130 peatükist 01 ja kooskõlas haridusministri 18. veebruari 2002. a määrusega nr
25 “Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” § 6 lõikega 1 ning
arvestades konkursikomisjoni ettepanekuid:

1. Määran 2002. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss) preemiad
keemia ja molekulaarbioloogia valdkonnas järgmiselt:

1) I preemia (5000 krooni) Pilvi Nigumann, Kaja Redik, Kert Mätlik [Tallinna Tehnikaülikool
(edaspidi TTÜ)] – “Mitmete inimese geenide transkriptsioon L1 vastassuunalise promootori
abil”;

2) II preemia (3000 krooni) Kristjan Saal [Tartu Ülikool (edaspidi TÜ)] – “Immobiliseeritud
glükoosi oksüdaasi visualiseerimine aatomjõumikroskoobi abil”;

3) III preemia (2000 krooni) Silvar Kallip (TÜ) – “Monokristalliliste Bi ja Sb elektroodide
pindade teravmikroskoopiline uurimine”;

4) Diplom Kadri Janikson (TÜ) – “Veise papilloomiviiruse tüüp 1 ja inimese papilloomiviiruse
tüüp 11 E2 valkude ja nende seostumiskohtade roll plasmiidide säilumisel jagunevates
rakkudes”;

5) Diplom Jaanus Eskusson (TÜ) – “Impulsslaser-sadestusaparatuuri väljatöötamine
teemandisarnaste süsinikkilede sünteesiks ja saadud kilede omaduste sõltuvuse uurimine
sünteesiparameetritest”;

6) Diplom Katri Vaik (TÜ) – “Hapniku elektrokeemiline redutseerumine modifitseeritud
klaassüsinikelektroodil”;

7) Diplom Maria Kulp (TTÜ) – “Fenoolide bakteriaalse degradatsiooni seire mitsellaarse
kapillaarelektroforeesiga”;

8) Diplom Lilli Sooväli (TÜ) – “Neutraalsete ja katioonsete Brønstedi hapete happelisuse
skaalade ühendamine ning mõnede bensoehappe derivaatide happelisus”;

9) Diplom Pille Hallast (TÜ) – “Depressiooniga seostatavate kandidaatgeenide järjestuse
variatsioonide uurimusest APEX meetodiga”;

10) Diplom Marina Baum (TTÜ) – “Salmonellade määramiseks kasutatava Celsis Path-Stik
meetodi valideerimine”.
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2. Määran konkursi preemiad bio- ja geoteaduste valdkonnas järgmiselt:

1) II preemia (3000 krooni) Anne Laas (TÜ) – “Mullaerosiooni leidmine USLE mudeli abil Sipe
valglas”;

2) II preemia (3000 krooni) Lauri Saag (TÜ) – “Soredioossed kooriksamblikud Eestis”;

3) III preemia (2000 krooni) Terje Kespre (TÜ) – “Kambriumi ealine murenemiskoorik Alam-
Kambriumi Lontova kihistu savidel Balti paleobasseinis ja Moskva sünekliisis”;

4) III preemia (2000 krooni) Ove Pärn (TTÜ) – “Peipsi järve soojusvoogude ja jää
modelleerimine”;

5) Diplom Lauri Laanisto (TÜ) – “16 taimeliigi maapealse ruumihõlvamise strateegia
valgusgradiendil”;

6) Diplom Mari Lepik (TÜ) – “31 taimeliigi plastilisus, kasv ja konkurentsivõime
valgusgradiendil”;

7) Diplom Triinu Mänd (TÜ) – “Emase viljapuu-tupslase (Orgyia antiqua) rööviku
kasvuperioodi pikkus ja vastsejärkude arv: optimaalne või mitte?”;

8) Diplom Tiiu Pesur (TÜ) – “Samblarinde seosed levisepangaga ja rohurindega loopealsetel”.

3. Määran konkursi preemiad tehnikateaduste valdkonnas järgmiselt:

1) I preemia (5000 krooni) Raul Isotamm (TTÜ) – “Läbipaistev hägus modelleerimine:
meetodite analüüs”;

2) II preemia (3000 krooni) Tanel Tätte (TÜ) – “Antimoniga legeeritud tina(IV)oksiidist
läbipaistvate ja elektritjuhtivate skaneeriva teravmikroskoobi sensorite valmistamine sool-geel
meetodil”;

3) III preemia (2000 krooni) Jarmo Inkinen (TTÜ) – “Integreeritud magistraalvõrk”;

4) Diplom Silver Keskküla (TÜ) – “Liikumise tabamine: ülevaade tehnoloogiast ja ühe
kaameraga süsteemi prototüübi realisatsioon”;

5) Diplom Kristo Sepp, Pille Visnap, Anneli Alt, Liis Vahuri, Olav Esinurm, Marko Leisner,
Janek Kukk, Aleksandr Vardakov (Tallinna Tehnikakõrgkool) – “Erinevate
seinakonstruktsioonide soojafüüsikalised uuringud”;

6) Diplom Ingrid Tepner (TTÜ) – “Vererõhu mitteinvasiivne määramine pulsilaine viivisaja
kaudu”;

7) Diplom Nils Kändler (TTÜ) – “Veevõrkude optimaalse rekonstrueerimise algoritmi
koostamine”;

8) Diplom Taavi Möller (TTÜ) - "Mikrokontrolleri kasutamine õppeprotsessis";

9) Diplom Priit Salumaa (TÜ) - "Paarisprogrammeerimise katsete analüüs".

4. Määran konkursi preemiad arstiteaduste valdkonnas järgmiselt:

1) I preemia (5000 krooni) Aleksei Rakitin, Viktor Jefremov (TÜ) – “Östrogeenide
antioksüdantsus ja G-valkude modulatsioon inimese normaalses ja alzheimerlikus ajus”;

2) II preemia (3000 krooni) Liis Merenäkk (TÜ) – “Koolilaste alkoholi ja narkootikumide
tarbimise seos isiksuseomaduste ning vereliistakute monoamiinoksüdaasi aktiivsusega”;

3) III preemia (2000 krooni) Natalja Poluektova (TÜ) – “Buspirooni mõju neurogeneesile
täiskasvanud hiire hipokampuses”;

4) Diplom Kristi Henno (TÜ) – “A. maxillarise hargnemise variandid fossa infratemporalises ja
selle kliiniline tähtsus”;
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5) Diplom Marina Aunapuu [Eesti Põllumajandusülikool (edaspidi EPMÜ)] – “Reparatiivne
regeneratsioon neerus 5/6 nefrektoomia järgselt”.

5. Määran konkursi preemiad põllumajandusteadustes valdkonnas järgmiselt:

1) II preemia (3000 krooni) Raul Rosenvald (EPMÜ) – “Metsamajanduse ja metsade struktuuri
mõju must-toonekure (Ciconia nigra) pesitsemisele”;

2) II preemia (3000 krooni) Talvi Roosmaa (EPMÜ) – “Tootmistulemuste majandusstatistiline
hindamine põllumajandusettevõtetes (testettevõtete näitel)”;

3) III preemia (2000 krooni) Eda Koskor (EPMÜ) – “Kimalaste toitumiskäitumine
heterogeenses põllumajandusmaastikus: õietolmu valik sõltuvalt kaugusest ja eelistustest”;

4) III preemia (2000 krooni) Katrin Jõgar (EPMÜ) – “Lülijalgsete kooslus ja arvukuse
dünaamika maasikaistanduses sõltuvalt kasvatustehnoloogiast ja ääreala kaugusest”;

5) Diplom Eve Runno (EPMÜ) – “Kartuli-lehemädaniku tõrje programmi NEGFRY kasutamine
Eesti tingimustes”;

6) Diplom Taavi Leola (EPMÜ) – “Sõnniku pressimise protsessi uurimine”;

7) Diplom Kaidi Kala (EPMÜ) – “Mahepõllumajanduse olukord Põlva- ja Võrumaal”.

6. Määran konkursi preemiad sotsiaalteaduste valdkonnas järgmiselt:

1) I preemia (5000 krooni) Ragne Kõuts (TÜ) – “Riikluse tõlgendusmallid Eesti ajakirjanduses
enamuse-vähemuse suhete taustal”;

2) II preemia (3000 krooni) Egle Tafenau (TÜ) – “Majanduskasvu modelleerimise võimalused
Läänemere regiooni näitel”;

3) III preemia (2000 krooni) Maie Kiisel (TÜ) – “Kogukonnapõhine sotsiaalturundus teadliku
prügikäitumise kujundamisel”;

4) Diplom Eva-Maria Asari [Tallinna Pedagoogikaülikool (edaspidi TPÜ)] – “Eesti keele oskuse
ja kodakondsuse mõju mitte-eestlaste tööturuvõimalustele”;

5) Diplom Kristi Jõeste (Viljandi Kultuurikolledž) – “Saaremaa seelik 19. sajandil: selle
semiootiline staatus”;

6) Diplom Pia Paris (TPÜ) – “Lapsevanemate ja kooli suhted”;

7) Diplom Kalev Kallemets (TTÜ) – “Keskvalitsemise moderniseerimine: determinandid,
parimad praktikad ja võimalused Eestis”;

8) Diplom Kristjan Kask (TÜ) – “Lastest ja noorukitest tunnistajate kirjeldusvõime”.

7. Määran konkursi preemiad humanitaarteaduste valdkonnas järgmiselt:

1) II preemia (3000 krooni) Katre Kaju (TÜ) – “Ülistusmotiivide kasutamine ladina
pulmalauludes 1. saj. e.Kr. - 6. saj. p.Kr.”;

2) II preemia (3000 krooni) Marek Tamm (TÜ) – “Uurimusi ristiusu ja kristliku kultuuri lätetest
ja levikust Eestis (12.-15. sajand)”;

3) III preemia (2000 krooni) Terje Pruks (TÜ) – “Augustinuse traktaat De musica teoloogilisest
vaatepunktist”;

4) III preemia (2000 krooni) Tiina Pappel (TPÜ) – “Tallinna Issanda Muutmise Peakiriku
kogudus 18.-19. sajandil”;

5) Diplom Kati Lindström (TÜ) – “Pärastsõjaaegne eesti haiku: kommunikatsioon, kujund,
maastik”;
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6) Diplom Maria-Maren Sepper (TPÜ) – “Evidentsiaalsus eesti keeles ja selle väljendamine
eesti kirjakeeles ühe sajandi jooksul”;

7) Diplom Irina Sõssenko (TÜ) – “Lektüür võõrkeeleõppes”;

8) Diplom Triin Parts (TÜ) – “Ülempreester Avvakumi autobiograafia kommenteeritud tõlge”;

9) Diplom Natalia Vaiss (TPÜ) – “Verbi aspektikategooria eesti ja vene keeles”;

10) Diplom Maris Leponiemi (TÜ) – “Linn linnas. Tartu pensionäride linnapildist”;

11) Diplom Kalev Koppel (TÜ) – “Ajalooliste katastrikaartide töötlemise metoodika ja
agraarajalooliste allikate ühendamine geograafilises infosüsteemis”;

12) Diplom Jevgenia Sarap (TPÜ) – “Mustamäe keelekeskkonna mõju ja õpilaste integratsioon
Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 2. keelekümblusklassis”;

13) Diplom Marit Õisma (Tallinna Tehnikakõrgkool) – “Läänemaa Noarootsi poolsaare
pukktuulikute ajalooline analüüs”;

14) Diplom Siiri Rebane (TÜ) – “Animadversiones criticae de vita sancti doktoris ecclesiae
Alberti Magni ordinis fratrum praedicatorum episcopi cum consideratione rerum quarundam
livonicarum”.

8. Määran konkursi preemiad täppisteaduste valdkonnas järgmiselt:

1) I preemia (5000 krooni) Küllike Rägo (TÜ) – “MgB2 omaduste kirjeldamine kahepilulises
ülijuhtivusmudelis”;

2) II preemia (3000 krooni) Mihhail Juhkam (TÜ) – “Valimi värvilisus ja katvus multinomiaalse
ning Poissoni skeemi korral”;

3) III preemia (2000 krooni) Anu Roos (TÜ) – “Mitmemõõtmeline asümmeetriline
normaaljaotus”;

4) Diplom Sergei Štšemeljov (TÜ) – “Resonantsi lähedased kolmefootonilised ergastusprofiilid
ksenoonis kasutades segmenteeritud koonilisi laserkimpe”.

9. Haridusministeeriumi Raamatupidamisbürool kanda vastavalt konkursi eelarvele
preemiasummad konkursi võitnud üliõpilaste pangaarvetele haridusministri 23. jaanuari 2002. a
käskkirja nr 58 “2002. aasta eelarvete ja kulude jaotuskava kinnitamine” lisas 2 “Hariduse arengu
tagamise tehtavad kulutused (ptk 01 art 30, 59,)” kulukoht 18 üliõpilastetööde konkursiks ette nähtud
summadest.

Mailis Rand
Minister
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Väljastada: Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Põllumajandusülikool, Tallinna
Pedagoogikaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Viljandi Kultuurikolledž, HM
poliitikaosakond, planeerimisosakond, Raamatupidamisbüroo
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