
         

KINNITATUD: 

Eesti sõjamuuseumi 

  direktori   

12.11.2015  

käskkirjaga nr 37 

 

 

Hendrik Sepa nimeline  

preemia Eesti sõjaajaloo-alase publikatsiooni autorile 
 

STATUUT 

 

I Preemia eesmärk 

1. Kaitseministeerium ja Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum (edaspidi 

muuseum) annavad välja eesti sõjaajaloolase Hendrik Sepa (1888–1943) nimelise preemia 

Eesti sõjaajaloo alase publikatsiooni autori(te)le, et väärtustada ja edendada Eesti sõjaajaloo 

süvendatud ja teaduslikku uurimist alates muinasajast kuni tänapäevani. Preemia saaja 

kuulutatakse välja igal aastal Hendrik Sepa sünniaastapäeval, 23. märtsil.    

 

II Preemia suurus 

2. Igal aastal annab muuseum välja kuni 3000 eurose preemia eelnenud kalendriaasta jooksul 

trükist ilmunud Eesti sõjaajaloo publikatsiooni autorile või autorite kollektiivile.   

3. Muuseum võib sobiva publikatsiooni puudumisel jätta preemia välja andmata või jagada 

summa mitme publikatsiooni autori(te) vahel või  anda välja eripreemiaid.  

 

III Hindamiskomisjon 

4. Tööde hindamiseks moodustab muuseumi direktor hindamiskomisjoni (edaspidi 

komisjon) muuseumi nõukoja esimehe ettepanekul. Igaks aastaks kinnitatakse komisjoni 

koosseis, kuhu arvatakse eelmisel aastal preemia saanud publikatsiooni autor või autorite 

esindaja.  

5. Komisjon valib esimehe komisjoni esimesel koosolekul.    

6. Komisjoni esimees juhatab komisjoni koosolekuid. Komisjoni esimehe äraolekul täidab 

tema ülesandeid komisjoni liikmete poolt valitud asendaja.   

7. Komisjoni liige, kes on preemiale kandideeriva publikatsiooni autor, taandab end 

otsustamisest, teavitades sellest komisjoni enne koosolekut. Taandamine märgitakse  

koosoleku protokollis.   

8. Komisjoni teenindab Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum  

 

IV Nõuded publikatsioonile 

9. Publikatsioon käsitleb Eesti sõjaajalugu ja on algupärane. 

10. Ühe ja sama publikatsiooniga saab konkursil osaleda vaid ühe korra. 

11. Publikatsioon on ilmunud eelnenud kalendriaastal. 
 

V Publikatsiooni esitamine preemiale 

12. Publikatsiooni esitamiseks preemiale tuleb esitada avaldus digiallkirjastatult muuseumile 

elektrooniliselt aadressile info@esm.ee hiljemalt publikatsiooni ilmumisele järgneva aasta 

30. jaanuariks.  

13. Konkursil osalemise avalduses peab olema märgitud publikatsiooni teema, selle 

ilmumise koht ja aeg ning autori(te) andmed.  

mailto:info@esm.ee


14. Komisjoni liikmed võivad omalt poolt esitada kandidaate preemia saamiseks.    

 

VI Hindamise kord ja kriteeriumid 

15. Komisjon hindab konkursile esitatud publikatsioone kahes voorus. 

15.1 Esimeses voorus hindab iga komisjoni liige esitatud publikatsioone viiepallisel 

skaalal, kus 1 punkt tähistab madalaimat ja 5 kõrgeimat hinnet. 

15.2 Teises voorus hinnatakse kahte kõige rohkem hääli saanud publikatsiooni ja 

parim töö valitakse välja avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Parimaks tööks 

on kõige rohkem hääli saanud  publikatsioon. Komisjon koostab kummagi töö kohta 

lühikese kirjaliku hinnangu.  

15.3 Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe hääl. 

16. Komisjon lähtub tööde hindamisel järgmistest kriteeriumidest: 

16.1 publikatsiooni teema seotus Eesti sõjaajalooga;  

16.2 teema uudsus ja olulisus Eesti sõjaajaloo ning maailma sõjaajaloo kontekstis; 

16.3 publikatsiooni väärtus Eesti sõjaajaloo-alaste teadmiste levitamisel. 

17. Komisjoni koosolekud protokollitakse.  

 

VII Preemia määramine ja kinnitamine 

18. Komisjon teeb preemia määramise ettepaneku kaitseministrile märgukirjaga, tuues välja 

parima publikatsiooni vastavuse hindamiskriteeriumidele. 

19. Preemia publikatsiooni autori(te)le kinnitab kaitseminister komisjoni ettepanekul ja 

annab selle võimaluse korral pidulikul tseremoonial isiklikult üle. 

 

  


