MINISTRI KÄSKKIRI
14.11.2019 nr 1.1-2/19/307

2019. 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 14. oktoobri 2019. a ettepanekule:
1. Jätan välja andmata II preemiad kategooriates „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine
audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil” ja „Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia
populariseerimisel“.
2. Annan välja kaks II preemiat kategooriates „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine
trükisõna abil” ja „Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja
vms”.
3. Kinnitan konkursi tulemused järgmiselt:
3.1. Tiiu Silla nimeline elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia
populariseerimise eest (6500 eurot): Ain Kallis, kelle pikaajaline panus teaduse
populariseerimisse Eestis on mõjutanud kogu ühiskonna arusaamist teadusest ja teaduse
olulisusest;
3.2. kategoorias „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise
meedia abil”:
peapreemia (2200 eurot) - Huvitava Bioloogia Kooli loodushariduslikud multikad
„Miks? Miks? Miks?“, projektijuht Helen Pikkat;
3.3. kategoorias „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil”:
1) peapreemia (2200 eurot): „Keemia õhtuõpik“, autor Jüri Liiv;
2) II preemia (800 eurot): lasteraamat „AHHAA“, autor Els Heinsalu;
3) II preemia (800 eurot): Eesti Noorte Teaduste Akadeemia artiklisari „Milleks
meile alusteadused?“, esindaja Mario Kadastik;
3.4. kategoorias „Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“:
1) peapreemia (2200 eurot): Geneetika õppepäevad, eestvedaja Toivo Maimets;
2) II preemia (800 eurot): Haridus- ja tehnoloogiamess Haapsalus, eestvedaja
Angela Leppik;

3.5. kategoorias „Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja
vms”:
1) peapreemia (2200 eurot): loodusteadusliku maailmavaate populariseerija Asta
Tuusti;
2) II preemia (800 eurot): linnuökoloog Marko Mägi;
3) II preemia (800 eurot): Wikimedia Eesti projektijuht Ivo Kruusamägi;
3.6. kategoorias „Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“:
peapreemia (2200 eurot) - Eestimaa Looduse Fondi ja Tartu Ülikooli rahvateaduse
kampaania „Eesti otsib nurmenukke!“, eestvedaja Silvia Lotman.
4. Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur korraldada auhinnasummade ülekandmine punktis 2
nimetatud isikute või asutuste pangakontodele 27. detsembril 2018. a Haridus- ja
Teadusministeeriumi ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur vahel sõlmitud riigieelarvelise
toetuse kasutamise lepingu nr 5.1-4/18/1161 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)
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