
 
 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 

14.11.2022 nr 1.1-2/22/310 

 

2022. 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 22. septembri 2022. a käskkirjaga nr 271 moodustatud 

konkursikomisjoni 27. oktoobri 2022. a ettepanekule: 

 

1. Kinnitan konkursi tulemused järgmiselt: 

 

1.1 Tiiu Silla nimeline elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia 

populariseerimise eest (10 000 eurot): Andres Metspalu, kelle pikaajaline panus 

geenitehnoloogia arengusse Eestis ja teaduse populariseerimisse on mõjutanud kogu 

ühiskonna arusaamist teadusest ja teaduse olulisusest. 

1.2 kategoorias „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise 

meedia abil”: 

1) peapreemia (2200 eurot): dokumentaalsari „Salme viikingid“, režissöör Liis 

Lindmaa; 

2) II preemia (1000 eurot): vaktsineerimise teaduslikku tausta selgitavad 

lühivideod, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia ja Katrin Tiidenberg. 

1.3 kategoorias „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil”: 

1) Peapreemia (2200 eurot): Eesti arheoloogia aastakiri Tutulus, peatoimetaja 

Heiki Valk; 

2) II preemia (1000 eurot): populaarteaduslike artiklite sari Eesti Looduses, 

Sulev Kuuse koordineeritud teaduskollektiivi poolt, kuhu kuuluvad Dmitri 

Lubenets; Artjom Stepanjuk; Karl Jürgenstein; Tambet Tõnissoo; Osamu 

Shimmi; Toivo Maimets. 

1.4 kategoorias „Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“: 

1) peapreemia (2200 eurot): tegevuste sari „Jõgeva Kollane 80“, projektijuhid 

Kai Aet Salvan ja Evelyn Vanamb; 

2) II preemia (1000 eurot): Küberolümpia, projektijuht Birgy Lorenz. 

1.5 kategoorias „Parim teaduse ja tehnoloogia populariseerija (teadlane, ajakirjanik, õpetaja 

jne)”: 

1) peapreemia (2200 eurot): keskkonna- ja hariduspsühholoog Grete Arro; 

2) II preemia (1000 eurot): Tõravere Observatooriumi arendusjuht ja 

füüsikaõpetaja Tanel Liira. 

1.6 kategoorias „Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“: 

1) peapreemia (2200 eurot): õpihuvilaagrid „Rakett 69“, projektijuht Andres 

Juur, Helen Järvpõld ning Kristi Märtin; 



 

 

2) II preemia (1000 eurot): Rakett69 Teadusstuudiod, tegevjuht Kristi Märtin, 

mentorid Aigar Vaigu, Taavi Kotka. 

 

2. Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur korraldada auhinnasummade ülekandmine punktides 

1.1-1.6 nimetatud isikute või asutuste pangakontodele 10. jaanuaril 2022. a Haridus- ja 

Teadusministeeriumi ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur vahel sõlmitud riigieelarvelise 

toetuse kasutamise lepingu nr 5.1-4/22/54 alusel konkursside auhinnafondiks eraldatud 

vahenditest 30 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) 

Tõnis Lukas 

minister 


