
Reedel, 22. oktoobril 2010 selgusid Waide motellis Vapramäe-Vellavere-Vitipalu 
Sihtasutuse poolt korraldatud fotokonkursi „Märka Mind!“ võitjad. 
 
Fotokonkursi PEAAUHIND läks Ida-Virumaale Iisakusse.  
Peaauhinna võitis RIVO TARUM pildiga „See on minu karjamaa“ 
 
Võitjad vanusegruppide kaupa. 
 
A-vanuseklass/LAPSED/vanuses kuni 11 aastat. 
 
Esimene auhind – Uku-Martin Pani – pilt „Liblikapojad“ 
Teine auhind – Krister Toom – pilt „Ämblik koob võrku“ 
Kolmas auhind – Diana Jefremova – pilt „Kärbseseen peidus“ 
Žürii eripreemiad: 
Elva puhkepiirkonna pilt – Krister Toom – pilt „Punase sabaga röövik“ 
VVV matkarajal tehtud pilt - Krister Toom – pilt „Lumeämblik “ 
Taimepilt – Krister Toom – pilt „Tige kastan“ 
Loomapilt – Malen Sander – pilt „Kärp tiigi ääres“ 
Seenepilt – Germo Mets – pilt „Otsi mind!“ 
Pildi tegemise jutu eest – Tauno Saareleht – pilt „Röövik lehel“ 
Pildi tegemise jutu eest – Rebekka Tutskanjuk – pilt „Hoiame loodust“ 
Talvine foto Krister Toom – pilt „Lumeämblik “ 
Topeltmärkamine – Mikk-Martten Meema – pilt „Uhke nirk“ 
Žürii esiletõstmine 
Denis Horenzenko – pilt „Seeneperekond“ 
Liisa Nurme– pilt „Seenekobar“ 
  
B-vanuseklass/NOORED/ vanuses 12 kuni 16 aastat 
 
Esimene auhind – Merily Salura – pilt „Nüüd sa mu käest ei pääse“ 
Teine auhind – Merily Salura – pilt „Hiline tööline“ 
Kolmas auhind – Maris Pedaja – pilt „Suurus loeb“ 
Žürii eripreemiad: 
Elva puhkepiirkonna pilt– Aldo Rääbis – pilt „Roided“ 
Taimepilt – Maret Abel – pilt „Kassitapp Vihmapiiskadega“ 
Loomapilt – Aldo Rääbis pilt „Sipelgad“  
Seenepilt – Anete Mootse – pilt „Seenemägi“ 
Pildi tegemise jutu eest – Merily Salura – pilt „Pikakoivaline“ 
Talvine foto – Aldo Rääbis“ – pilt „Indiviid“ 
 
Žürii esiletõstmine 
Pugemise eripreemia – Kristi Koppel – pilt „Kevadine mesilane“ 
Hoidmise ja kinnihoidmise eripreemia – Laura Jõgar – pilt „Verikireslased“ 
 
 
 



C-vanuseklass/TÄISKASVANUD/ vanuses 17 JA ÜLE 
 
Esimene auhind – Eve Chamkhi – pilt „Kohtumine sisalikuga“ 
Teine auhind – Paul Hunt – pilt „Varajane ärkaja“ 
Kolmas auhind – Karl Ander Adami – pilt „Öised toimetamised“ 
Žürii eripreemiad: 
Elva puhkepiirkonna pilt – Marko Vainu – pilt „Linnakäpp“ 
VVV matkarajal tehtud pilt – Piret Valge – pilt „Vapramäe sinilill“ 
Taimepilt – Yyhely Hälvin – pilt „Kirg“ 
Seenepilt – Urmet Pilt – pilt „Tiku ja ...“ 
Pildi tegemise jutu eest – Merit Eensoo – pilt „Hommikuvalguses“ 
Pildi tegemise jutu eest – Marko Vainu – pilt „Looduskaitsemärgiga“ 
Talvine foto – Siim Lilleoja – pilt „Käsitöö“ 
 
Žürii esiletõstmine 
Carolin Ruven – pilt „Konn parvel“ 
Parim päikeseloojang – Karl Ander Adami – pilt„Võrguvalitseja“ 
Varajase ärkamise eripreemia – Aavo Pannal – pilt „Pärlikardinad“ 
Kevadekuulutaja eripreemia – Ilver Kokk – pilt „Kevadine putukas“ 
Portree eripreemia – Aavo Pannal – pilt „Viiuldaja portree“ 
Parim linnu märkamine – Paul Hunt – pilt „Tähelepanelik vaatleja“ 
Parim perepilt – Meelis Rannaääre – pilt „Oravapoisid“ 
Parim perepilt – Eero Luuk – pilt „sülem“ 
Talvepilt – Aive Moora – pilt „Talvele vastu“ 
Merit Eensoo – pilt „L- nagu loodus“ 
 
Fotokonkursi läbiviimist toetasid: 
 
Leader Eesti programm 
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Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupp 
 

 

Maaelu Arengu Euroopa 
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