
 
Sõnumilehe fond 

toetamaks üliõpilassporti 
 

 
1998.a. – 1 stipendium summas 10 000 krooni 
MARKO ALEKSEJEV, õpinguteks Tallinna Bakalaureuse Erakoolis õigusteaduse erialal ja osalemiseks 
treeninglaagris Küprosel 

 

1999.a. – taotluste puudumisel suunati stipendiumideks eraldatud summa põhikapitali hulka 

2000.a. – 1 stipendium summas 10 000 krooni 
AIVO NORMAK, õpinguteks Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas ja ettevalmistavaks treeningperioodiks 
osalemaks 2001.a. Universiaadil Pekingis 

 

2001.a. – 1 stipendium summas 6 714 krooni 
NIKOLAI NOVOSJOLOV, ettevalmistuseks vehklemise maailmakarikasarja etappideks 

2002.a. – 1 stipendium summas 6 000 krooni 
MAIDU LAHT, õpinguteks Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas füsioteraapia erialal ning ettevalmistuseks 
Euroopa karikavõistlusteks ja Universiaadiks Lõuna-Koreas 

 

2003.a. – taotluste puudumisel suunati stipendiumideks eraldatud summa põhikapitali hulka 

2004.a. – 1 stipendium summas 8 976 krooni 
SILLE VAIKSAAR, õpinguteks Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas kehalise kasvatuse ja spordi erialal ja 
akadeemilise sõudmise treeningprotsessi tehniliseks täiustamiseks ja võistlusvarustuse parendamiseks 

 

2005.a. – 2 stipendiumi summas 13 9000 krooni 
MEELIS KANEP, õpinguteks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduste osakonnas 
infoteaduse ja dokumendihalduse erialal ning valmistumiseks maleturniiriks Aeroflot Open 2006, 5 900  
MARTIN MOOSES, õpinguteks Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas kehalise kasvatuse ja spordi erialal ning 
valmistumiseks Euroopa noorsoo meistrivõistlusteks kesk- ja pikamaajooksus 8 000 

 

2006.a. – 1 stipendium summas 7 950 krooni 
KAIRE LEIBAK, õpinguteks Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas füsioteraapia erialal 

2007.a. – 1 stipendium summas 13 000 krooni 
TIIDREK NURME, õpinguteks EEKBKL Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris usuteaduse erialal ja 
treeningettevalmistuseks Keenia treeninglaagris 

 

2008.a. – 1 stipendium summas 3 956 krooni 
JELENA GLEBOVA, õpinguteks Tallinna Ülikoolis koreograafia erialal ja võistlushooajaks valmistumiseks 

2009.a. – 1 stipendium summas 4 106 krooni 
ANNA ILJUŠTŠENKO, õpinguteks Tallinna Ülikoolis hambaarstiteaduse erialal ja valmistumiseks 2010. aasta 
võistlushooajaks 
 

2010.a. – 1 stipendium summas 3 800 krooni 
LAURA SUUR, õpinguteks Tartu Ülikoolis bioloogia erialal ja valmistumiseks 2011. aasta suveuniversiaadiks  
 
Aastatel 1998 – 2010 eraldati 12 stipendiumi summas 88 402 krooni. 

 

2011.a. – 1 stipendium summas 185 eurot 
MAARIS MEIER, magistriõpinguteks Tallinna ülikoolis kirjanikutõlke erialal ja valmistumiseks jalgrattaspordi 2012. 
aasta võistlushooajaks 

 

2012.a. – 1 stipendium summas 120 eurot 
GRETE TÕNNE, magistriõpinguteks Eesti Maaülikoolis maastikuarhitektuuri erialal, treeninglaagri korraldamiseks 
Itaalias ja valmistumiseks Kaasanis toimuva universiaadi poolmaratoniks  

 

2013.a. – otsustati stipendiume mitte jagada, stipendiumideks eraldatud summa jäeti reservi järgmiseks jagamiseks 

2014.a. – otsustati stipendiume mitte jagada, stipendiumideks eraldatud summa jäeti reservi järgmiseks jagamiseks 
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2015.a. – otsustati stipendiume mitte jagada, stipendiumideks eraldatud summa jäeti reservi järgmiseks jagamiseks 

2016.a. – jäeti stipendiumideks eraldatud summa reservi järgmiseks jagamiseks 
 

2017.a. – 1 stipendium summas 500 eurot 
TÄHTI ALVER, 2018. aasta suvehooaja ettevalmistuseks, kolmik- ja kaugushüppe treeninguteks lõunalaagrites 
 

2018.a. – jäeti stipendiumideks eraldatud summa reservi järgmiseks jagamiseks 
 

2019.a. – 1 stipendium summas 500 eurot 
DENISS ŠALKAUSKAS, treeningettevalmistuseks Euroopa kergejõustiku meistrivõistlustel ja osalemiseks  
Universiaadil  
 

2020.a. – 1 stipendium summas 250 eurot 
GRETE DAUT, jalgpallitreeninguteks Saku Sportingu naiskonna koosseisus  
 

2021.a. – 2 stipendiumi summas 1 000 eurot 
LUKAS LESSEL, osalemiseks Unversiaadil ja Euroopa meistrivõistlustel kergejõustikus 500 
KREETE VERLIN, kergejõustiku treeningutel ning treeninglaagrites osalemiseks 500 
 
 
Kokku on aastatel 1998 – 2021 eraldatud 19 stipendiumi summas 8 204 eurot ja 92 senti. 


