
  

 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 
 
 

9.11.2016 nr 1.1-2/16/297 

 

2016. 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 2016. a ettepanekule: 

 

1. Kinnitan 2016. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi (edaspidi 

konkurss) tulemused järgmiselt: 

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

populariseerimise eest (6500 eurot): Tiit Kändler, pikaaegse ja mitmekülgse teaduse 

populariseerimise eest; 

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

meedia abil”: 

a) peapreemia (2200 eurot): „Eesti Keele Instituudi keeleklipid“, projektijuhid Tõnu 

Tender, Tiina Laansalu; 

b) II preemia (800 eurot): Teadusfoto võistlus, eestvedaja Ivo Kruusamägi; 

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

a) peapreemia (2200 eurot): ajuteadust populariseeriv artikliseeria „Mõtlemise 

masinavärk“, autorid Jaan Aru, Andres Laan, Allan-Hermann Pool; 

b) II preemia (800 eurot): kogemusliku raamat-õppekomplekti „Seiklused lõhnade ja 

maitsete maailmas“ koostamise eest, autor Kristel Vene; 

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

a) peapreemia (2200 eurot): TTÜ Mektory Tehnoloogiakool, eestvedaja Kristina 

Piliste. LTT- ja inseneeria valdkondade tutvustamiseks ning arendamiseks 

süsteemsete ja järjepidevate tegevuste korraldamise eest; 

b) II preemia (800 eurot): Tartu Ülikooli loodusmuuseumi uus püsiekspositsioon „Maa. 

Elu. Lugu“, eestvedaja Urmas Kõljalg koos meeskonnaga; 

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

jne)”: 

a) peapreemia (2200 eurot): Peeter Lorents – mitmekülgse ja aktiivse teaduse 

populariseerimise ning Õpilaste Teadusliku Ühingu pikaaegse eestvedamise eest; 

b) II preemia (800 eurot): Veljo Runnel ‒ Eesti harrastusteaduse edendamise ja 

loodushelide salvestamise eest; 
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6) Kategoorias „Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“: 

a) peapreemia (2200 eurot): Tartu- ja Jõgevamaa loodus- ja teaduskeskustes „H2O 

külastusmängu“ korraldamise eest. Eestvedajad Maris Mägi (Tartu 

Keskkonnahariduse keskus), Sigrid Sepp, Kaidi Randpõld (Jääaja Keskus); 

b) II preemia (800 eurot): SA Innovatsioonikeskus INNOKAS, ettevõtlus- ja 

teadushuvi edendamise eest Läänemaal, eestvedaja Angela Leppik. 

 

2. Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur korraldada auhinnasummade ülekandmine punktis 1 

nimetatud isikute või asutuste pangakontodele 18. detsembril 2015. a Haridus- ja 

Teadusministeeriumi ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur vahel sõlmitud toetuse 

kasutamise lepingu nr 10.1-8.1/15/1310 alusel konkursside auhinnafondiks eraldatud 

vahenditest 14 päeva jooksul alates käesoleva käskkirja allkirjastamisest. 

 

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

esitades kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Maris Lauri 

minister 


