
Eesti Vabariigis antud preemiad ja autasud

Riiklik aastapreemia 2009

750 000-kroonise riikliku aastapreemia olulise sotsiaalmajandusliku
mõjuga innovaatilise tooteni viinud teadus- ja arendustöö eest pälvis
kollektiiv koosseisus:

Hillar Aben (kollektiivi juht)
Leo Ainola
Johan Anton
Andrei Errapart

töö ”Integraalse fotoelastsusmeetodi teooria, mõõtmistehnoloogia
ja aparatuuri väljatöötamine ja rakendamine jääkpingete mõõtmisel
klaasitööstuses” eest.

Hillar Aben on Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Insti-
tuudi fotoelastsuse laboratooriumi juhataja, Eesti Teaduste Aka-
deemia akadeemik.

Leo Ainola on Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Insti-
tuudi fotoelastsuse laboratooriumi vanemteadur, füüsika-matemaa-
tikadoktor, TTÜ matemaatikainstituudi emeriitprofessor.

Johan Anton on Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Insti-
tuudi fotoelastsuse laboratooriumi vanemteadur, lõpetanud TTÜ
tehnilise füüsika eriala esimese lennu, alates 2008. a loodusteaduste
doktor.

Andrei Errapart on Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika
Instituudi fotoelastsuse laboratooriumi teadur, lõpetanud TTÜ teh-
nilise füüsika eriala, alates 2007. a loodusteaduste magister.

Eesti Matemaatika Seltsi preemiad

EMSi publikatsiooniauhind 2009

Maria Zeltser, Tallinna Ülikool, matemaatika osakonna vanem-
teadur – artikli eest

Sequances of 0’s and 1’s: sequence spaces with the separable Hahn
property. Studia Mathematica, 2007, 182 (1), 87–98
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Arnold Humala preemia 2009

Helle Visk, Tartu Ülikool, matemaatilise statistika doktorant –
magistritöö

Nihutatud mitmemõõtmeline asümmeetriline Laplace’i jaotus

eest (juhendaja prof Tõnu Kollo).

EMSi üliõpilaspreemia 2009

Laur Tooming, Tartu Ülikool – bakalaureusetöö

Lõplike enamusalgebrate ühtlased kongruentsid

eest (juhendaja prof Kalle Kaarli).

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu hariduspreemia

2003. aastal asutatud iga-aastane Vabariigi Presidendi Kultuurira-
hastu hariduspreemia määratakse kõigil õpitasanditel haridusalaga
seotud inimestele, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi Eesti
hariduselus õpetaja, õppejõu, haridusasutuse juhi või töötajana ha-
ridusasutuses, õpikute ja metoodiliste materjalide koostajana, sa-
muti haridusalaste praktiliste uuenduste algatamisega ja ellura-
kendamisega ning ka haridusametnikuna hariduspoliitika väljatöö-
tamisel. Hariduspreemia auhindade rahastaja on Sampo pank.

2009. aastal anti esimest korda välja ka reaalteaduste eripreemia,
summas 60 000 krooni, mille pälvis Tallinna Tõnismäe Reaalkooli
matemaatikaõpetajaMihhail Gussev. Reaalteaduste 60 000-kroo-
nist eripreemiat rahastab Skype Eesti.

Mihhail Gussev7 õpetab Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis mate-
maatika süvakallakuga klassides. Ta on arendanud kooli matemaati-
ka õppekava ning kasutab õpilastele täiendavate teadmiste and-
miseks enda koostatud ainekava. Mihhail Gussev laiendab ja ka-
sutab tundides eestikeelset matemaatilist terminoloogiat. Tema õpi-
lased osalevad edukalt matemaatikaolümpiaadidel Eestis ning ka

7Vt ka: Õpetajate Leht, 4. detsember 2009: Ülo Tikk ”Õpetaja Mihhail
Gussev – rahvusvaheline mees”.
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rahvusvahelistel olümpiaadidel. Lisaks sellele on ta jaganud oma
teadmisi ka teiste õpetajatega nii Eestist kui ka välisriikidest.

Gerhard Rägo mälestusmedal

Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonna ja Eesti Matemaatika Selt-
si 1990. aastal asutatud professor Gerhard Rägo mälestusmedali
said 2009. aastal:

Kaja Belials – Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi algklasside
õpetaja

Madis Lepik – Tallinna Ülikooli matemaatika ja loodusteaduste
instituudi dotsent

Mart Oja – Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi matemaatikaõpe-
taja

Agu Ojasoo – Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi matemaati-
kaõpetaja

Sirje Piht – Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži algõpetuse di-
daktika lektor

Eesti üliõpilaste teadustööde 2009. a riiklik konkurss

Preemiad loodusteaduste ja tehnika valdkonnas

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

Laur Tooming, Tartu Ülikool – I preemia (15000.- kr) töö Lõplike
enamusalgebrate ühtlased kongruentsid eest.

Riivo Talviste, Tartu Ülikool – III preemia (5000.- kr) töö Vee-
bipõhine andmesisestus kõrgete privaatsusnõuetega rakendustes eest.
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Magistriõppe üliõpilaste astmes:

Kati Ain, Tartu Ülikool – III preemia (10000.- kr) töö Mittearhi-
meedilised jadaruumid eest.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes:

Lauri Ilison, Tallinna Tehnikaülikool – III preemia (10000.- kr)
töö Solitonid ja üksiklained Kortewegi-de Vriesi tüüpi süsteemides
eest.

Madis Ratassepp, Tallinna Tehnikaülikool – diplom töö Pikipragu-
de avastamine silindrilistes torudes ultraheli abil eest.

Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde konkurss

Tallinna Ülikooli üliõpilaste 2008/2009. õppeaasta teadustööde üle-
ülikoolilise konkursi võitjad diplomi- ja bakalaureusetööde arves-
tuses täppisteaduste valdkonnas:

Jekaterina Ljubimova – II koht töö Ruutvormide taandamine
eest (juhendaja assistent Tatjana Tamberg).

Maila Majak – III koht töö Kahjude jaotused kindlustustes eest
(juhendaja vanemteadur Maria Zeltser).

Käthi Välman – III koht töö Meetrilise ruumi mõistest eest (ju-
hendaja prof Anne Tali).

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Konkursi eesmärk on väärtustada teadusliku uurimistööga tegele-
mist noorte hulgas üldhariduskoolides ning avaldada tunnustust
väljapaistvaid tulemusi saavutanud noortele teadlastele.

4. mail 2009 kinnitas haridus- ja teadusminister 2009. a õpilaste
teadustööde riikliku konkursi tulemused. Gümnaasiumiastmes sai
II preemia (12 000 krooni)

Kaspar Märtens, Tallinna Reaalkool – töö Gümnaasiumi sis-
seastumiskatsete vajalikkusest Tallinna Inglise Kolledži, Gustav
Adolfi Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli ühiskatsete matemaati-
ka testi põhjal eest.
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302 Eesti Vabariigis antud preemiad ja autasud

Teaduse populariseerimise auhind

See on igal aastal väljaantav auhind teaduse populariseerimise eest
Eestis. Teaduse populariseerimise auhinda rahastab Haridus- ja Tea-
dusministeerium ning seda annavad koostöös välja Eesti Teaduste
Akadeemia ja Sihtasutus Archimedes.

2009. a sai II preemia (26 000 krooni) Tallinna Reaalkool, süste-
maatilise teaduse populariseerimise eest oma kooli õpilaste ja laiema
üldsuse hulgas.

Ülikoolide tunnustused

Eesti Vabariigi 91. aastapäeva puhul tunnustati Tartu Ülikooli au-
märgiga järgmisi matemaatika-informaatikateaduskonna töötajaid:

Ene Käärik – matemaatilise statistika instituudi teadur

Eero Vainikko – hajussüsteemide professor

♦ ♦ ♦
Tartu Ülikooli väikese medali ja tänukirjaga tunnustati 60. sünni-
päeval 15. mail matemaatika-informaatikateaduskonna koolimate-
maatika keskuse juhti, matemaatika didaktika dotsenti Tiit
Lepmanni.

♦ ♦ ♦
Tartu Ülikooli tänukirja pälvis 50. sünnipäeval 29. juunil matemaa-
tika-informaatikateaduskonna matemaatika instituudi topoloogia
teadur Arne Kokk.

♦ ♦ ♦
Tartu Ülikooli aumärgiga tunnustati 80. sünnipäeval 30. juunil
matemaatika-informaatikateaduskonna emeriitprofessorit Ülo
Lumistet.

♦ ♦ ♦
Tartu Ülikooli aumärgiga tunnustati matemaatika-informaatikatea-
duskonna emeriitdotsenti Elmar-Oskar Sakkovit.

Eesti Matemaatika Selts Aastaraamat 2009 Autoriõigus EMS, 2010
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♦ ♦ ♦
Tartu Ülikooli aumärgi ja tänukirja pälvis matemaatika-informaati-
kateaduskonna emeriitprofessor Ülo Kaasik.

♦ ♦ ♦
Viljaka õppe- ja teadustegevuse eest ning seoses 70. sünnipäevaga
5. juunil autasustati Tallinna Tehnikaülikooli tänukirjaga rahvama-
janduse instituudi majandusmatemaatika õppetooli emeriitdotsenti
Svetlana Tõnismägit.

♦ ♦ ♦
Tulemusliku juhtimistegevuse eest autasustati Tallinna Tehnikaüli-
kooli tänukirjaga TTÜ Küberneetika Instituudi direktori kohuse-
täitjat professor Jaan Penjamit.

♦ ♦ ♦
Kauaaegse viljaka teadustegevuse eest ning seoses 80. sünnipäevaga
18. juulil autasustati Tallinna Tehnikaülikooli tänukirjaga TTÜ Kü-
berneetika Instituudi vanemteadurit professor Leo Ainolat.

♦ ♦ ♦
Tulemusliku õppe-, teadus- ja juhtimistegevuse eest ning seoses 80.
sünnipäevaga 28. septembril autasustati Tallinna Tehnikaülikooli
tänukirjaga informaatikainstituudi professorit Leo Võhandut.

♦ ♦ ♦
Järjepideva tulemusliku töö eest Eesti matemaatika- ja informaati-
kateaduste edendamisel, populariseerimisel ja noorte teadlaste jä-
relkasvu kindlustamisel ning seoses 80. sünnipäevaga 28. septemb-
ril autasustati Tallinna Tehnikaülikooli teenetemedaliga Mente et
Manu nr. 56 emeriitprofessor Leo Võhandut.

♦ ♦ ♦
Tartu Ülikooli aumärgi ja tänukirja pälvis 65. sünnipäeval matemaa-
tika-informaatikateaduskonna matemaatika instituudi arvutusmee-
todite dotsent Malle Fischer.
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