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Sõnumid

Sügisel peetakse Eesti olümpiaadide 
70. aastapäeva konverents

Tartu ülikooli teaduskool 
korraldab 24.-25.  oktoob-
ril Tartus konverent-

si „Talendid tuleviku teenistu-
ses  IV“, millega tähistatakse Eesti 
olümpiaadide 70.  aastapäeva. 
Konverentsile on oodatud kõik 
lapsevanemad, haridusjuhid ning 

üldharidus- ja huvikoolide õpeta-
jad. Täpsem ajakava pannakse üles 
teaduskooli kodulehele 15.  sep-

tembril, kui algab registreerimine.
Lisainfot annab Ana Valdmann, 

Tartu ülikooli teaduskooli direk-
tor (tel 5565  2425, e-post ana.vald-
mann@ut.ee).
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Kaks medalit rahvusvaheliselt 
bioloogiaolümpiaadilt

Eesti õpilased said 10.–18. 
juulini Armeenia pealinnas 
Jerevanis peetud 33.  rahvus-

vahelisel bioloogiaolümpiaadil kaks 
pronksmedalit ja aukirja. Tänavu osa-
les olümpiaadil 66 riiki, sh Eesti nel-
jaliikmeline esindus. Meie võistkon-
da kuulusid sel kevadel gümnaasiu-
mi lõpetanud Vesta Selg, Karl Valter 
Oja (mõlemad Hugo Treffneri güm-
naasiumist) ja Adeele Must Tallinna 
reaalkoolist. Eesti võistkonna pesa-
muna oli Liisa Pata, kes läheb sügisel 
Tallinna reaalkooli 11. klassi. 

Olümpiaadi praktilised tööd kont-
rollisid arusaamist bioinformaatikast, 
taimeanatoomiast ja -füsioloogiast, 
zooloogiast ja biosüstemaatikast ning 
biokeemiast. Praktilistele töödele 
järgnes kaheosaline teooriatöö, mida 
tuli teha arvutis.

Tänapäeva elus ja teaduses nõuab 
järelduste tegemine paljude andmete 
analüüsi, seetõttu oli sel aastal erili-
sel kohal bioinformaatika. Õpilased 
pidid praktikumis uurima võimalik-
ke kemokiinide signaaliraja häireid 
ja leidma seoseid kümnete valkude 

omavahelises toimes. Uurides arvu-
tis soolekepikese genoomi, oli vaja 
tuvastada näiteks DNA termofiilse 
polümeraasi geeni olemasolu.

Peale arvutioskuse tuli õpi-
lastel näidata käelist osavust. 
Taimeanatoomia praktikumis pidid 
nad suutma teha taimevarrest mikro-
skoobilõigud ja määrama, kas tegu on 
maismaa- või veetaimega. Zooloogia 
praktilises töös tuli määrata kolm 
kalaliiki ja teha kindlaks üks oletatav 
uus kala, leides vajalikud tunnused. 
Biokeemia praktikumis nõuti oskust 
määrata spektrofotomeetriga alkoho-
li dehüdrogenaasi aktiivust ja uuriti, 
mil moel mõjutavad kõrvalproduktid 
ensüümi aktiivsust.

237 õpilase seast valiti tehtud 
tööde põhjal välja parimad. Meie 
õpilastest olid kõige tublimad Vesta 
Selg (üld arvestuses 123. koht) ja Karl 
Valter Oja (139.  koht), kes pälvisid 
pronksmedali. Liisa Pata (155.  koht) 
sai aukirja. Kui tal on hakkamist, võib 
ta osaleda veel ühel rahvusvahelisel 
olümpiaadil. Adeele Must saavutas 
üldarvestuses 172. koha.

Eesti žürii töös osalesid juhen-
dajatena Tartu ülikooli arstiteadus-
konna kolmanda kursuse üliõpilane 
Mari Remm ja äsja arstiteaduskonna 
lõpetanud Ando Vaan, molekulaar- 
ja rakubioloogia instituudi doktorant 
Karl Jürgenstein ja vivaariumi juhata-
ja Sulev Kuuse.
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Eesti võistkond koos juhendajatega Sevani järve ääres. Seisavad (vasakult) juhen-
daja Ando Vaan, pronksmedali pälvinud Vesta Selg ja Karl Valter Oja, aukirja saa-
nud Liisa Pata, juhendajad Mari Remm ja Sulev Kuuse. Kükitavad juhendaja Karl 
Jürgenstein ja Adeele Must  


