
 
 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 

26.10.2020 nr 1.1-2/20/257 

 

2020. 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 12. oktoobri 2020. a ettepanekule kinnitan konkursi tulemused järgmiselt: 

 

1. Kategoorias Tiiu Silla nimeline elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja 

tehnoloogia populariseerimise eest (6500 eurot): Jüri Engelbrecht, kelle pikaajaline panus 

teaduse populariseerimisse Eestis on mõjutanud kogu ühiskonna arusaamist teadusest ja 

teaduse olulisusest. 

 

2. Annan kategooriates „Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia 

populariseerimisel“ ja „Parim teaduse ja tehnoloogia populariseerija (teadlane, ajakirjanik, 

õpetaja jne)“ lisaks peapreemiale välja kaks II preemiat ning kategoorias „Teaduse ja 

tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil” lisaks 

peapreemiale välja ühe eripreemia (ergutuspreemia) summas 600 eurot. 

 

2.1. Kategoorias „Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“:  

1) peapreemia (2200 eurot): Lahe geograafiatund, eestvedajad Laura Altin ja 

Merli Ilves;  

2) II preemia (800 eurot): Tartu Ülikooli genoomika instituudi näitus 

„GEENIAALNE“ Tallinna Teletornis, Tartu Ülikooli genoomika instituudi 

meeskond;  

3) II preemia (800 eurot): Tartu Ülikooli muuseumi „Hullu Teadlase 

teaduskonverents“ I kooliastmele, projektijuht Alex Savolainen. 

 

2.2. Kategoorias „Parim teaduse ja tehnoloogia populariseerija (teadlane, ajakirjanik, 

õpetaja jne)”: 

1) peapreemia (2200 eurot): robootikateadlane Raivo Sell;  

2) II preemia (800 eurot): digikultuuri- ja sotsiaalmeediauurija Katrin Tiidenberg; 

3) II preemia (800 eurot): arheoloogia ja ajalooteaduse visualiseerija Jaana Ratas. 

 

2.3. Kategoorias „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja 

elektroonilise meedia abil”: 

1) peapreemia (2200 eurot): lastesaadete sari „Magus Molekul“, projektijuht 

Maria Uppin; 
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2) ergutuspreemia (600 eurot): Tallinna Ülikooli saatesari „Ekspert eetris“, 

saatesarja produtsent Kadri Kiigema.  

 

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

1) peapreemia (2200 eurot): „Teadlane miiniväljal: lähen ütlen tihasele, et teeme 

nüüd uuesti“, autor Virgo Siil; 

2) II preemia (800 eurot): „Eesti rahvusatlas“, koostaja Taavi Pae. 

 

4. Jätan välja andmata peapreemia kategoorias „Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia 

populariseerimisel“ ning annan nimetatud kategoorias välja kaks II preemiat: 

1) II preemia (800 eurot) KVARK teadusshow, projektijuht Karoliine Kurvits; 

2) II preemia (800 eurot) Festival „Noor insener“, eestvedaja Mart Soobik. 

 

5. Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur korraldada auhinnasummade ülekandmine punktides 1-

4 nimetatud isikute või asutuste pangakontodele 23. detsembril 2019. a Haridus- ja 

Teadusministeeriumi ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur vahel sõlmitud riigieelarvelise 

toetuse kasutamise lepingu nr 5.1-4/19/711 alusel konkursside auhinnafondiks eraldatud 

vahenditest 30 päeva jooksul alates käesoleva käskkirja allkirjastamisest. 

 

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

kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mailis Reps 

minister 


