
  

 

 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 
 
Tartu 

18.11.2015 nr 1.1-2/15/423 

 

2015. 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 12. oktoobri 2015. a ettepanekule: 

 

1. Jätan välja andmata II preemiad kategooriates „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine 

audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil“ ja „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine 

trükisõna abil”. Välja andmata preemiasummadest anda kategooriates  

„Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“ ja „Parim uus 

algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“ lisaks välja teine II preemia. 

 

2. Kinnitan 2015. 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): Mare Ruusalepp (Tartu Observatoorium), 

pikaaegse astronoomia populariseerimise eest; 

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

meedia abil”: 

a) peapreemia (2200 eurot): „ERR Novaator“, teadusportaali vastutav toimetaja Marju 

Himma-Kadakas. Tartu Ülikooli ja Eesti Rahvusringhäälingu teadusportaali 

premeeritakse teadusteemade ja teadlaste saavutuste laiapõhjalise ning 

professionaalse käsitlemise ja avalikkusele tutvustamise eest; 

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

a) peapreemia (2200 eurot): teadusajakiri „Horisont“ 50 aastat Eesti teaduse 

populariseerijana, MTÜ Loodusajakiri juhatuse liige ja ajakirja peatoimetaja Indrek 

Rohtmets, ajakirja kauaaegne toimetaja ning pea- ja tegevtoimetaja Kärt Jänes-Kapp 

(postuumselt). Ajakirja „Horisont“ 50 aastat kestnud teadlaste tutvustamise ning 

humanitaar- ja reaalteadusi ühendava populariseeriva tegevuse eest; 

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

a) peapreemia (2200 eurot): projekt „Euroopa Sotsiaaluuring Eestis“, projektijuht 

Mare Ainsaar (Tartu Ülikool). Euroopa Sotsiaaluuringu teadustulemuste läbimõeldud 

ja laiaulatusliku populariseerimise eest; 

b) II preemia (800 eurot): MTÜ TTÜ Robotiklubi, juhatuse liige Sigrid Münter. 

Noortele robootika ja insenerivaldkonna erialade tutvustamise ning populariseerimise 

eest TTÜ Robotiklubi töötubades; 
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c) II preemia (800 eurot): Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseumi uurimis- ja 

konserveerimisprojekt „Rode altar lähivaates”, projekti koordinaator Hilkka 

Hiiop. Projekti raames läbiviidud teaduse populariseerimise, humanitaar- ja 

reaalteaduste lõimimise ning kultuuripärandi laiema tutvustamise eest; 

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

jne)”: 

a) peapreemia (2200 eurot): Ave Vitsut (Viljandi Gümnaasiumi õpetaja) – Eesti I 

koolide teadusteatrite festivali korraldamise ning noorte ja õpetajaskonna hulgas 

loodusteadusliku maailmavaate levitamise eest; 

b) II preemia (800 eurot): Ylle Rajasaar (produtsent) ‒ pikaajalise keskkonna ja 

teaduse populariseerimise eest, panuse eest noortesaate „Rakett69“ väljatöötamisse; 

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

a) peapreemia (2200 eurot): noortele suunatud teadusvõistlus „Teaduslahing“, 

projekti koordinaator Kristi Parro, (Eesti Maaülikool). Võistluse algatamise ja 

korraldamise eest; 

b) II preemia (800 eurot): „Garage48 Hardware & Arts“ ürituste sari, korraldajad 

Alvo Aabloo (Tartu Ülikool), Anu Piirisild (Eesti Kunstiakadeemia), Indrek Rebane 

(Hedgehog OÜ), Priit Salumaa (Garage48 SA). Ürituste korraldamise eest, mis on 

julgustanud koostööd ning uute tehnoloogiate rakendamist seni vähekasutatud aladel 

ja sihtrühmade seas. Preemiasumma kantakse üle Garage48 Sihtasutusele; 

c) II preemia (800 eurot): MTÜ Taibukate Teaduskool, tegevjuht Lilian Tambek, 

loodus- ja reaalteaduslike oskuste arendamise ning valdkonna populariseerimise eest 

Viljandi maakonna noorte hulgas. 

 

3. Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur korraldada auhinnasummade ülekandmine punktis 2 

nimetatud isikute või asutuste pangakontodele 18. detsembril 2014. a Haridus- ja 

Teadusministeeriumi ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur vahel sõlmitud toetuse 

kasutamise lepingu nr 10.1-8.1/14/1126 alusel konkursside auhinnafondiks eraldatud 

vahenditest 14 päeva jooksul alates käesoleva käskkirja allkirjastamisest. 

 

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

esitades kaebuse Tartu Halduskohtule „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatud 

korras. 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Jürgen Ligi 

minister 

 

 


