
 
 

 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 

7.11.2018 nr 1.1-2/18/395 

 

2018.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 13. septembri 2018. a käskkirjaga nr 330 moodustatud 

konkursikomisjoni 29. oktoobri 2018. a ettepanekule: 

 

1. Kinnitan konkursi tulemused järgmiselt: 

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

populariseerimise eest (6500 eurot): Mihkel Zilmer, 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): Õppefilmide sari soodest „Ah soo!“, idee autor ja 

stsenarist Piret Pungas-Kohv; 

b. II preemia (800 eurot): Zooloogid 2.0, eestvedaja Randel Kreitsberg. 

 

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

a. peapreemia (2200 eurot): Ajakiri Eesti Loodus ja peatoimetaja Toomas Kukk; 

b. II preemia (800 eurot): Artiklite sari „Antibiootikumid ja 

ravimresistentsus”, autorid Ülar Allas ja Tanel Tenson. 

 

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

a. peapreemia (2200 eurot): Elva Gümnaasiumi Miniteaduskool, eestvedajad 

Evelin Toom ja Külli Korol;  

b. II preemia (800 eurot): Looduskeskkonna-alased katsed lasteaedades, 

eestvedaja Huvitava Bioloogia Kool. 

 

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

õpetaja jne)”: 

a. peapreemia (2200 eurot): teadusajakirjanik Priit Ennet; 

b. II preemia (800 eurot): zooloog ja pedagoog Aivo Tamm. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

a. peapreemia (2200 eurot): Loodusvaatluste maraton, eestvedajad Märt Kose 

ja Veljo Runnel; 

b. II preemia (800 eurot): Huvihariduse näidisõppekava "Mänguline 

matemaatika koos LEGO EV3 robotiga 4. - 6. klassis", eestvedaja Janika 

Leoste. 

 

2. Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur korraldada auhinnasummade ülekandmine punktis 1 

nimetatud isikute või asutuste pangakontodele 27. detsembril 2017. a Haridus- ja 

Teadusministeeriumi ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur vahel sõlmitud riigieelarvelise 

toetuse kasutamise lepingu nr 5.1-4/17/1101 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) 

Mailis Reps 

minister 


