ABIKS ARHITEKTI KUTSE TAOTLEJALE

Enne taotluse esitamist kutse saamiseks tuleks kindlasti tutvuda arhitektuurse projekteerimise
tegevusala reguleeriva seadusandlusega, nõuetega selles valdkonnas tegutsevale
pädevale isikule (vastutavale spetsialistile) ja kutse andmise korraga arhitekti kutsetele, sh:






Ehitusseadustikuga;
Majandus- ja taristuministri 06.08.2015 vastu võetud määrusega nr 108 "Kvalifikatsiooni
tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele
tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded";
09.06.2016 vastu võetud Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse
muutmise seadusega;
15.03.2017 Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu otsusega nr
6.1-7/6 kinnitatud "Kutse andmise korraga diplomeeritud arhitekti, volitatud arhitekti ja
volitatud arhitekt-eksperdi kutsetele".

Tuleb läbi mõelda, kas kutse taotlemine ja selleks tehtavad kulutused on tingimata vajalikud.
Nii näiteks ei pea sugugi kõik ühes ettevõttes tegutsevad arhitektid vastama pädevale isikule
Ehitusseadustikus esitatavatele nõuetele. Ja nimetatud kvalifikatsiooninõuded peavad olema
tõendatud vaid ehitusloakohustuslike ehitiste ehitusprojekti koostamisel (millised ehitised on
ehitusloakohustuslikud, millised mitte, leiab Ehitusseadustiku lisas 1).
Enne taotluse esitamist tuleb kriitiliselt üle vaadata oma erialase hariduse ja erialase
töökogemuse vastavus kutse taotlemise eeltingimustele (vt Kutse andmise kord p. 2).
Diplomeeritud arhitekti kutsetunnistus on tähtajatu. Volitatud arhitekti ja volitatud arhitekteksperdi kutsetunnistused kehtivad 5 aastat alates kutsekomisjoni otsuse tegemise
kuupäevast. Kutsekomisjonil on põhjendatud juhtudel õigus anda lühema kehtivusajaga
kutsetunnistusi. Seejuures võib kutsekomisjon anda taotlejale tähtaja kutsestandardiga
kehtestatud erialase kompetentsi täiendamiseks.
Kui kutse varasem mitteandmine on tingitud taotleja ebapiisavast kutsealasest
kompetentsusest, ei ole isikul õigust esitada uut taotlust enne kolme aasta möödumist viimase
taotluse esitamise päevast. Kutsekomisjonil on õigus nimetatud tähtaega lühendada.
Kutse taotlemiseks tuleb täita ette antud avalduse vorm, mis on leitav EAL kodulehelt.
Taotluse vormistamisel tuleb järgida kutse andmise korras esitatud nõudeid.
Avaldusi, mis ei ole nõuetekohaselt vormistatud kutse andja ei käsitle.
Kutse taotlemise avaldus koos kõigi selles sisalduvate dokumentide, jooniste jms tuleb
paberkandjal köita ühte A4 formaadis albumisse. Album võib erandkorras sisaldada ka A4
formaadist suuremaid materjale (joonised, planeeringud), kuid need peavad olema kokku
volditud A4 formaati.
Lisaks paberkandjale peab avaldus olema esitatud ühe pdf-formaadis failina, mille suurus ei
ületa 20 MB. Digitaalselt esitatavas albumifailis peab tekstilehtede ja jooniste orientatsioon
olema dokumenti läbivalt ühesugune, et seda oleks võimalik lugeda ekraanipilti pööramata.
Nõuetele mittevastavad failid võib komisjon jätta käsitlemata.
Esitatavate materjalide vormiga ette antud järjekorda ei tohi muuta. Vajadusel võib
tabelitesse lisad ridu ja suurendada lehekülgede arvu.

10 viimase aasta tööde loetelus on soovitav nimetada eelkõige need tööd, mida taotleja
peab enda loomingus oluliseks ja mis iseloomustavad teda arhitektina. Planeeringu või
projekti staadiumi, taotleja rolli ja autorluse märkimisel tuleb järgida tabeli all esitatud
nõudeid.
Kindlasti tuleb lisada kõigi kaasautorite allkirjad või suurema autorite kollektiivi puhul autorite
kollektiivi juhi või juhtide allkirjad.
Planeeringud või ehitusprojektid, mille kohta on järgnevalt esitatud illustratiivne materjal,
tuleks tabelis eraldi välja tuua, tähistades need rasvase kirja või värviga.
Oma loomingut illustreeriv materjal tuleb valida töödest, mille koostamisel taotleja on olnud
autor, kaasautor või autorite kollektiivi liige. Kindlasti tuleb jääda illustratsiooniks esitatavate
tööde ette antud arvu juurde, s.o. 6 kuni 8 objekti (ka rohkem mitte). Ka esitatud valik oma
tööde hulgast iseloomustab taotlejat arhitektina.
Esitatav illustratiivne materjal peaks olema võimalikult mitmekesine andmaks ülevaadet
taotleja teadmistest, oskustest ja kogemustest arhitektina. St sisaldama mitte ainult fotosid ja
3D-vaateid, vaid ka jooniseid: asendiplaane, hoonete plaane, lõikeid, detailjooniseid jne.
Planeeringute esitamisel aga ka vastupidi: lisaks planeeringu joonisele ka lahenduse ideed
iseloomustavaid illustratsioone.
Avalduses nõutud objektianalüüsis tuleb jääda ette antud mahu juurde - 400 kuni 500 sõna, e
mitte rohkem, kui üks A4 formaadis lehekülg. Objektianalüüs peab andma vastuse küsimusele,
miks taotleja on planeeringut või ehitusprojekti koostades kasutanud just selliseid lahendusi,
mitte lihtsalt kirjeldama esitatud planeeringut või ehitist.
Taotleja poolt läbitud täiendkoolituse loetelus peaks piirduma koolitustega, mis ühel või teisel
viisil on seotud arhitekti töövaldkonnaga.
Kui esitatud taotlus ei vasta nõuetele võib kutse andja selle tagasi lükata või anda tähtaja
puuduste kõrvaldamiseks. Kolme kuu jooksul on võimalus taotlejal esitada korrigeeritud taotlus
ilma uut dokumentide hindamistasu maksmata.

