
 
 

 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 

17.06.2017 nr 1.1-2/17/145 

 

2017. a eesti teaduse populariseerimise 

auhinna riikliku konkursi väljakuulutamine 

 

 

Haridus- ja teadusministri 2. veebruari 2010. a määruse nr 5 „Eesti teaduse populariseerimise 

auhinna riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ § 2 lõike 1 alusel ning tuginedes 

haridus- ja teadusministri 21. septembri 2015. a käskkirjaga nr 353 moodustatud 

konkursikomisjoni 12. juuni 2017. a ettepanekule: 

 

1. Kuulutan välja 2017. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi. 

 

2. Kinnitan konkursi auhinnafondiks 21 500 eurot. 

 

3. Kinnitan auhindade kategooriad, arvu ja suuruse järgmiselt: 

3.1. Tiiu Silla nimeline elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia 

populariseerimise eest: 

6500 eurot. 

3.2. teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia 

abil: 

peapreemia 2200 eurot; 

II preemia 800 eurot. 

3.3. teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil (artiklid, artiklite sarjad, 

raamatud vms): 

peapreemia 2200 eurot; 

II preemia 800 eurot. 

3.4. tegevused / tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel: 

peapreemia 2200 eurot; 

II preemia 800 eurot. 

3.5. parim teaduse ja tehnoloogia populariseerija (teadlane, ajakirjanik, õpetaja jne): 

peapreemia 2200 eurot; 

II preemia 800 eurot. 

3.6. parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel: 

peapreemia 2200 eurot; 

II preemia 800 eurot. 



 

 

4. Kinnitan auhinnataotluste esitamise tähtajaks 15. september 2017. a ja auhinnataotluste 

vastuvõtmise kohaks Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (aadress Soola 8, 51013 Tartu, 

www.etag.ee/konkursid). 

 

5. Kinnitan auhinnataotlustele esitatavad nõuded: 

5.1. esitatava kandidaadi/tegevuse/toote/trükise vms ning selle mõju kirjeldus eesti keeles 

(kuni 3 A4 lk); 

5.2. vajadusel lisamaterjalid (trükis, videomaterjalid vms); 

5.3. auhinnale võib esitada ennast, enda tegevust või teist isikut, välja arvatud elutöö 

preemia, kuhu iseennast esitada ei saa. 

 

6. Kinnitan auhinnataotlustele lisatavate dokumentide loetelu: 

6.1 kandidaadi või kollektiivi juhi CV; 

6.2 kaks allkirjastatud soovituskirja (á kuni 1 A4 lk, originaal- või digiallkirjaga); 

6.3 täidetud elektrooniline osalusvorm aadressil www.etag.ee/konkursid. 

 

7. Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 1. detsembriks 2017. a. 

 

8. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, 

esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras. 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mailis Reps 

minister 

http://www.etag.ee/konkursid
http://www.etag.ee/konkursid

