
VVV FOTOKONKURSS “MÄRKA MIND” -2011 TULEMUSED 
 
Reedel, 21. oktoobril 2011 selgusid Waide motellis Vapramäe-Vellavere-Vitipalu 
Sihtasutuse poolt korraldatud fotokonkursi „Märka Mind!“ võitjad. 
 
Fotokonkursi PEAAUHIND läks Läänemaale Uuemõisasse. 
 
Peaauhinna võitis UVE-RAIN UUSRAND  pildiga „Väike ja päike“ 
 
 
Võitjad vanusegruppide kaupa: 
 
A-vanuseklass/LAPSED/vanuses kuni 11 aastat. 
 
Esimene auhind – Mirta Šanin – pilt „Pilv“ 
Teine auhind – Krister Toom– pilt „Kärbseseene taldrik“ 
Kolmas auhind – Kristo Valge – pilt „Hani linnalooduses“ 
 
Žürii eripreemiad: 
Elva puhkepiirkonna pilt – Sirja Loktev – pilt „Ussike“ 
VVV matkarajal tehtud pilt – Marta Külaots – pilt „Tütarlaps metsas“ 
Taimepilt – Kristo Valge – pilt „Viimased võililled“ 
Loomapilt – Arkadi Anijärv – pilt „Mulle meeldib ka autoga sõita“ 
Seenepilt – Karl-Gustav Toom – pilt „Kärbseseened“ 
Pildi tegemise jutu eest – Marta Külaots – pilt „Musikaalne hiirepoiss“ 
Pildi tegemise jutu eest – Karel-Andreas Palmiste – pilt „Minu roheline sõber“ 
Žürii esiletõstmine 
Õdusa õue eripreemia – Marta Külaots – pilt „Seenetriinu“ 
Mõttetegevuse ergutamise eripreemia – Arkadi Anijärv – pilt „Eestimaine 
vulkaanikraater“ 
 
 
B-vanuseklass/NOORED/ vanuses 12 kuni 16 aastat 
Esimene auhind – Anete Mootse – pilt „Silmside“ 
Teine auhind – Taur Lillestik – pilt „sügishommikused lehed“ 
Kolmas auhind – Jane Vako – pilt „Maalõhed“ 
 
Žürii eripreemiad: 
Elva puhkepiirkonna pilt– Hanna-Liisa Tamm – pilt „Korrused“ 
VVV matkarajal tehtud pilt – Hanna-Maria Mets – pilt “Üksildane” 
Taimepilt – Annaleena Vaher – pilt „Rabade kuninganna“ 
Loomapilt – Laura Jõgar -  pilt „Liblikas kellukal“ 
Seenepilt –– Jane Vako - pilt „ Nagu siilike murus “ 
Pildi tegemise jutu eest – Taur Lillestik – pilt „Part“ 
Talvine foto – Kristi Kukk“ – pilt „Nahkhiir“ 
 
Žürii esiletõstmine 
Vesise pildi eripreemia – Anete Mootse – pilt „Kahekesi“ 
Pärlipüüdja eripreemia – Anete Mootse – pilt „Keegi on unustanud oma pärlid“ 
Konnapildi eripreemia - Anete Mootse – pilt “Maskeering toidu püüdmiseks” 
 



C-vanuseklass/TÄISKASVANUD/ vanuses 17 JA ÜLE 
 
Esimene auhind – Marko Vainu – pilt „Hatifnatiseeme“ 
Teine auhind – Remo Savisaar – pilt „Pääsusaba“ 
Kolmas auhind – Marko Vainu – pilt „Palu-karukell“ 
 
Žürii eripreemiad: 
 
Elva puhkepiirkonna pilt – Marko Vainu – pilt „Kas süüa ka saab?“ 
VVV matkarajal tehtud pilt – Kaja Kivisikk – pilt „Ühinemine“ 
Taimepilt – Aivar Sokk – pilt „Kevadised samblajütsid“ 
Loomapilt – Hans-Toomas Saarest” – pilt “Õhtusöök” 
Seenepilt –– Pirjo Põim -  pilt „ Lisandiga seen“ 
Pildi tegemise jutu eest – Marko Vainu – lugude komplekti eest 
Talvine foto – Eero Luuk – pilt „Helbeke“ 
 
Žürii esiletõstmine 
 
Kalmer Lehepuu – pilt „Ülase varjus“ 
Karl Ander Adami – pilt„Külm ja soe“ 
Kalmer Lehepuu – pilt „Kosmos“ 
Merit Eensoo– pilt „Kosmos“ 
Karl Ander Adami – pilt „Neid tuleb veel…“ 
Klaarika Murde – pilt „Ämblikumaja“ 
Margus Vilbas – pilt „Mutualism“ 
Maie Kirnmann – pilt „Head isu“ 
Priit Pent– pilt „No olete uimerdajad – takistate liiklust“ 
Veealuse ilma märkamine  - Karl Ander Adami – pilt “Kes ütles, et kala ei ole” 
Veealuse ilma märkamine  - Merit Eensoo – pilt „Mina elan siin!“ 
 
 
 
Fotokonkursi läbiviimist toetasid: 
 
 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  
 
Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupp ja  
 
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus  


