
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 

8.11.2017 nr 1.1-2/17/293 

 

 

 

2017. a Eesti teaduse populariseerimise 

auhinna riikliku konkursi tulemuste kinnitamine 

 

 

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

auhinna riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ § 6 lõike 1 alusel ning tuginedes 

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

konkursikomisjoni 24. oktoobri 2017. a ettepanekule: 

 

1. Jätan välja andmata 2017. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi 

(edaspidi konkurss) II preemia kategoorias „Parim teaduse ja tehnoloogia populariseerija” 

vastava tasemega tööde puudumise tõttu ning kanda see summa (800 eurot) üle 

kategooriasse „Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“, kus 

anda välja kaks II preemiat. 

2. Jätan välja andmata konkursi I preemia kategoorias „Parim uus algatus teaduse ja 

tehnoloogia populariseerimisel“ ühtlaselt kõrge tasemega tööde rohkuse tõttu ning anda 

selles kategoorias välja kolm II preemiat ja üks eripreemia summas 600 eurot. 

3. Kinnitan konkursi tulemused järgmiselt: 

1) Tiiu Silla nimeline elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia 

populariseerimise eest (6500 eurot): Ene Ergma, kelle pikaajaline panus teaduse 

populariseerimisse Eestis on mõjutanud kogu ühiskonna arusaamist teadusest ja teaduse 

olulisusest; 

2) Kategoorias „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise 

meedia abil”: 

a) peapreemia (2200 eurot): Eesti rahvusringhäälingu teadusuudiste saade 

„Novaator”, kollektiivi juht teadusajakirjanik Marju Himma-Kadakas; 

b) II preemia (800 eurot): ajakirja Horisont digiteerimise ja avalikkusele 

kättesaadavaks muutmise eest, eestvedaja Ulvar Käärt; 

3) Kategoorias „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil”: 

a) peapreemia (2200 eurot): laste teaduse ja tehnika lugemiku „Füübits“ väljaandmise 

eest, autorid Mare Müürsepp ja Heli Lukner; 

b) II preemia (800 eurot): populaarteaduslike raamatute sarja „Elav teadus" 

väljaandmise eest, väljaandja kirjastus Argo, tegevjuht Lea Adamson;  



 

4) Kategoorias „Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“: 

a) peapreemia (2200 eurot): Biotehnoloogiat tutvustav projekt „Rändav bioklass“, 

eestvedaja professor Ants Kurg; 

b) II preemia (800 eurot): MTÜ Eesti 2.0, mille tegevus inspireerib Eesti koolinoori 

valima tehnoloogiapõhist tulevikku, eestvedaja/tegevjuht Ede Schank Tamkivi; 

c) II preemia (800 eurot): MTÜ Tudengi Vormel – inseneriteaduse populariseerija, 

meeskonna kapten Indrek Petjärv; 

5) Kategoorias „Parim teaduse ja tehnoloogia populariseerija (teadlane, ajakirjanik, 

õpetaja jne)”: 

peapreemia (2200 eurot): ihtüoloog Arvo Tuvikene – pikaaegse ja järjepideva kalade ja 

kalandusega seotud teemade tutvustamise eest (nii ajakirjanduses kui 

haridusprogrammide abil); 

6) Kategoorias „Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“: 

a) II preemia (800 eurot): TÜ teaduskooli Uurimislabor, projektijuht Karin Hellat koos 

meeskonnaga; 

b) II preemia (800 eurot): Metalli- ja puiduvaldkondi tutvustavad „Mobiilsed 

töötoad", projektijuht Lauri Soosaar; 

c) II preemia (800 eurot): Tallinna Ülikooli Looduse Akadeemia (laste huviringide 

läbiviimine Tallinna Ülikoolis), projektijuht Liisa Puusepp; 

d) Ergutuspreemia (600 eurot): SPARK Makerlab MTÜ – avatud töökoda ja inseneeria 

töötoad, eestvedajad Tarvo Metspalu ja Uku Püttsepp. 

4. Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur korraldada auhinnasummade ülekandmine punktis 3 

nimetatud isikute või asutuste pangakontodele 21. detsembril 2016. a Haridus- ja 

Teadusministeeriumi ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur vahel sõlmitud toetuse kasutamise 

lepingu nr 10.1-8.1/16/1341 alusel konkursside auhinnafondiks eraldatud vahenditest 14 

päeva jooksul alates käesoleva käskkirja allkirjastamisest. 

5. Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest, esitades 

kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mailis Reps 

minister 


