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Võistlusülesande koostajad:
Jaan Tiidemann, Kaidi Õis
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A- Üldosa

VÕISTLUSTINGIMUSTE ÜLDOSA

17.09.2012 kell 16.00.
A3.4 Võistluse võitjad kuulutatakse välja
18.10.2012.

A1 Võistluse korraldajad
Võistluse
peakorraldaja
on
Keskkonnaamet (Narva mnt. 7a, 15172
Tallinn, tel: 627 2193, faks: 627 2182,
e-post:
info@keskkonnaamet.ee).
Võistluse kaaskorraldaja on Eesti Arhitektide
Liit (Lai tn. 31, Tallinn, tel: +372 6117430,
e-post info@arhliit.ee).

A2 Üldandmed võistluse kohta
A2.1 Võistlus
üheetapiline.

on

vormilt

avalik

ja

A2.2 Võistluse objektiks on elamukompleksi
eskiislahendus koos elamismudeli visiooniga
Lahemaa rahvuspargi ala pärandarhitektuuri
kontekstis (edaspidi Võistlustöö).
A2.3 Võistluse põhieesmärgiks on leida
võimalikult kõrgetasemelised ja läbikaalutud
kaasaegse Eesti maakodu eskiislahendused,
mis lähtuksid Lahemaa külaarhitektuuri
ruumilistest ja kultuurilistest eripäradest.

A3 Võistluse ajakava
A3.1 Võistlus algab 03.05.2012.
A3.2 Võistluse kohta küsimuste esitamise
viimane päev on 12.09.2012.
A3.3 Võistlustööde esitamise tähtaeg on

A4 Osavõtjad
A4.1 Võistlus on avatud diplomeeritud
arhitektidele ning Eesti Arhitektide Liidu
Noortekogu liikmetele.
A4.2 Võistlus on avatud ka meeskondadele,
kelle vähemalt üks liige vastab eelmises
punktis esitatud tingimustele.
A4.3 Võistlusest ei tohi võtta osa žürii
liikmed ja võistlusülesande koostamisse või
hindamisse kaasatud eksperdid.
A4.4 Võistlusest ei tohi võtta osa ka žürii
liikmete ning ekspertide lähikondsed
(abikaasad,
elukaaslased,
otsejoones
ülenejad ja alanejad sugulased, õed,
vennad); äripartnerid, kes on osanikud või
aktsionärid nendega samas projekteerimisvõi
planeerimisvaldkonnas
tegutsevas
äriühingus; tööalases alluvussuhetes olevad
töökaaslased.
A4.5 Juriidiline isik ei tohi võistlusest
osa võtta juhul, kui tema osanike,
aktsionäride või töötajate hulgas leidub
punktides 4.3 või 4.4 nimetatud isikuid.
A4.6 Võistlusest ei tohi osa võtta
võistlustingimuste
koostajad. Võistlustingimuste
koostajate
lähikondsed,
äripartnerid ning nendega seotud juriidilised
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isikud võivad võistlusest osa võtta siis, kui
nad pole ise osalenud võistlustingimuste
koostamisel ega saanud infot, mis annaks
neile eelisseisundi teiste osavõtjate ees.

regiooni looduskasutuse spetsialist
•

Ave Paulus, Keskkonnaameti Viru
regiooni kultuuripärandi spetsialist

Eesti Arhitektide Liit:
A5 Žürii

•

Peeter Pere, arhitekt

A5.1 Žürii on moodustatud Võistlustööde
hindamiseks ja võitjate väljaselgitamiseks.

•

Vahur Sova, arhitekt

•

Veljo Kaasik, arhitekt

•

Lilian
Hansar,
arhitekt,
Eesti
Kunstiakadeemia Muinsuskaitse ja
restaureeimise osakonna juhataja

A5.2 Žürii hindab Võistlustöid vastavalt
punktis A8 nimetatud kriteeriumitele
ning selgitab välja võistluse võitjad. Žürii
koosneb esimehest, liikmetest, varuliikmest
ja sekretärist. Žürii võib vajadusel kaasata
eksperte.
A5.3 Žürii tööd juhib žürii esimees.
Hääleõigus on ainult žürii liikmetel, kaasa
arvatud žürii esimehel. Žürii varuliige
võtab osa žürii tööst ning tal on hääleõigus
asendusliikmena vaid juhul, kui mõni žürii
liige ei saa osaleda otsuse langetamisel. Žürii
sekretär korraldab žürii tööd, osaleb selles
ja vormistab protokollid. Sekretäril ei ole
hääleõigust.
A5.4 Žürii koosseis on järgmine:

Žürii varuliige:
•

Žürii sekretär:
•

Pille Epner, EAL

A5.5. Osalejate kvalifitseerimiseks on
moodustatud
kvalifitseerimiskomisjon
järgmise koosseisuga:
•

Ingrid Mald-Villand, EAL

•

Jaak Jürgenson, Keskkonnaameti Viru
regiooni juhataja

Žürii esimees:
•

Ülar Mark, arhitekt, EAL

Peeter Pere, EAL

Keskkonnaamet:
Leele Välja,
juhataja

•

Imbi

Mets,

A6.2 Auhinnad maksab välja Kultuurkapital
kuu aja jooksul pärast võistlustulemuste
teatavakstegemist nimekaardil märgitud
isikute arvelduskontodele vastavalt seal
märgitud
auhinna
protsentuaalsele
jaotumisele.
Auhinnad
ei
kuulu
maksustamisele.

A7 Võistlusele esitatav materjal
A7.1 Osavõtja esitab võistlusele kinnise ja
väliste eraldusmärkideta pakendi märkega
„21. sajandi kodu Lahemaal”, mis sisaldab
Võistlustööd ning järgmiste märgetega
kinniseid ja läbipaistmatuid ümbrikke:
A7.1.1 „Nimekaart”, mis sisaldab järgmisi
andmeid:
•

võistlustöö märgusõna (embleem või
numbrikombinatsioon ei ole lubatud);

•

võistlusest osavõtja nime (juriidilise
isiku ärinimi või füüsilise isiku nimi) ja
kontaktandmeid;

•

võistlustöö autorite nimesid, allkirju ja
kontaktandmeid;

•

võistluse auhinna jagunemist
ning pangakonto numbreid selle
väljamaksmiseks;

•

märget, kellele kuuluvad võistlustöö
autorite varalised õigused.

A6 Auhinnad

Žürii liikmed:

•

mille jaotab žürii vastavalt tööde arvule
ja tasemele vähemalt 2 võistlustöö vahel.

Arhitektuurimuuseumi
Keskkonnaameti

Viru

A6.1 Võistluse auhinnafondi suurus on
kokku 12480 EUR, mis jaguneb järgnevalt:
•

Neli võrdset peaauhinda á 2300 EUR

•

Eriauhinnad kokku 3280 EUR ulatuses,
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A7.1.2 „Kvalifitseerimisdokumendid“,
mis sisaldab koopiat osaleva arhitekti
diplomist. Diplomi puudumisel
kontrollib Osaleja EAL-i Noortekogu
liikmelisust Võistlustöö esitamisel
kvalifitseerimiskomisjoni
EAL-i
poolne esindaja.
A7.2 Esitatava võistlustöö nõutav
formaat ning maht on toodud
Võistlustingimuste C-osas punktis 4.
A7.3 Kogu võistlustöö materjal tuleb
esitada eesti keeles.
A7.4 Kõik ümbrikud ning iga Võistlustöö
element
(joonised,
seletuskiri,
digitaalne infokandja) peavad olema
varustatud Võistlustöö märgusõnaga.

A9 Muud üldtingimused
A9.1 Võistlustingimused on kooskõlastanud
järgmised asutused:
• Eesti Arhitektide Liit
•

Keskkonnaamet
A9.2 Võistluse läbiviimisel jälgitakse
käesolevaid võistlustingimusi ja
Eesti Arhitektide Liidu „Eesti
arhitektuurivõistluste
juhendit”.
Võistlustingimuste
ja
juhendi
vastuolu
korral
kohaldatakse
käesolevaid tingimusi.
A9.3 Peakorraldajal on õigus muuta
võistluse tingimusi Võistlustööde
esitamise tähtaja esimese poole
jooksul,
avaldades
vastavad
muudatused samalaadselt võistluse
tingimuste avaldamisega.

A8 Võistlustööde hindamiskriteeriumid
Žürii
hindab
võistlustöid
järgmistele kriteeriumitele:

vastavalt

1. Lahenduse sobivus Lahemaa
kontekstiga – külade ajalooliselt
väljakujunenud hoonestusstruktuuri
ja -miljööga;
2. Lahenduse leidlikkus kaasaegse või
tuleviku elamismudeli käsitlemisel
ja selle teostatavus elamiskeskkonna
reaalseks väljaarendamiseks;
3. Lahenduse selgus, terviklikkus,
funktsionaalsus ja esteetilisus;
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VÕISTLUSPROTSESS
B1 Võistlustingimuste väljastamine
Alates võistluse algusest 03.05.2012.
on avatud võistluse koduleht aadressil
http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/
arhitektuurivoistlus/, kust saab alla laadida
tingimuste täieliku komplekti. Võistlustingimused väljastatakse tasuta.

B2 Küsimuste esitamine ja neile vastamine
Võistlejatel on õigus saada võistluse
korraldajalt täiendavat informatsiooni ja
selgitusi võistlustingimuste sisu kohta.
Korraldaja vastab küsimustele ja avaldab
vastused hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.
Küsimusi selgituste saamiseks võistluse
kohta võib esitada kuni 12.09.2012
aadressil info@arhliit.ee. Küsimused ja
nende vastused esitatakse eesti keeles.
Kõik küsimused ja vastused avaldatakse ka
võistluse kodulehel.

B3 Võistlustöö esitamine ja anonüümsuse
tagamine
B3.1 Võistlustöö tuleb tuua Eesti
Arhitektide Liitu, aadressil Lai tn. 31,
Tallinn. Võistlustööde esitamise tähtaeg on
17.09.2012 kuni kell 16.00. Võistlustööd
võib saata ka posti või kulleri teel eelmainitud
aadressil. Sel juhul peab osavõtja tagama
võistlustöö saabumise samaks ajaks samale
aadressile.

B3.2 Võistlustöö
pakendi
füüsilisel
üleandmisel kirjutab vastuvõtja pakendile
võistlustöö saabumise järjekorranumbri,
kuupäeva ja kellaaja ning annab toojale
samade märgetega kviitungi. Posti- või
kullerteenuse teel saadetud võistlustööd
registreeritakse
nende
saabumisel
analoogselt. Registreerimise kviitung ja
postitamise või kullerteenuse kviitung on
hiljem aluseks tööde tagastamisel.

B3.3 Võistlustööde vastuvõtja ei tohi olla
žürii liige, varuliige ega ekspert ning peab
tagama esitaja või saatja anonüümsuse.

B4 Võistlustööde avamine
B4.1 Saabunud Võistlustööde ühtne pakend
avatakse kvalifitseerimiskomisjoni esimesel
koosolekul.
Avamisel koostatakse ühtse pakendi avamise
protokoll, mis fikseerib Võistlustööde
koguarvu, saabumise järjekorranumbrile
vastava märgusõna ning märgusõnale
vastava Võistlustöö pakendi koosseisu.
B4.2
Kvalifitseerimiskomisjon
avab
ümbrikud kvalifitseerimisdokumentidega
ja
kontrollib
osaleja
vastavust
kvalifitseerimisnõuetele.
B4.3 Võistluselt kõrvaldatakse osavõtja
(tema poolt esitatud Võistlustööd ei võeta
žürii poolt läbivaatamiseks ja hindamiseks)
järgmistel põhjustel:
•

Võistlustöö ei ole saabunud tähtajana

märgitud kuupäevaks;
•

osavõtja on rikkunud anonüümsusnõuet
või puudub ümbrik “Nimekaart”;

•

osavõtja ei vasta kvalifitseerimisnõuetele.
Kvalifitseerimiskomisjoni otsus koos
kvalifitseerimisdokumentide
ümbrike avamise protokolliga kuulub
avalikustamisele võistluse kodulehel.

B5 Žürii töökord
B5.1 Võistlustööde hindamisel (žürii
istungitel) viibivad vaid žürii esimees,
liikmed, varuliige, sekretär ja vajadusel
eksperdid.
B5.2 Žürii on oma otsustes ja arvamustes
sõltumatu ning lähtub üksnes võistlusülesande sisust ja võistlustingimustes
esitatud kriteeriumidest.
B5.3 Žürii võib esmasel ülevaatusel
edasisest hindamisest koheselt kõrvaldada
Võistlustööd, mis ei vasta ilmselgelt
võistlusülesandele. Ülejäänud võistlustöid
hindab žürii vastavalt punktis A8 nimetatud
kriteeriumitele.
B5.4 Žürii otsustab võistluse tulemused
viimasel istungil konsensuslikult. Kui
konsensust ei saavutata, siis hääletatakse.
Igal žürii liikmel, kaasa arvatud esimehel,
on üks hääl. Võitjad loetakse valituks, kui
hääletamisele pandud Võistlustööde poolt
on üle poole žürii liikmetest. Žürii võib
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kasutada abivahendina mitmesuguseid
hindamismeetodeid, kuid need ei asenda
lõppotsuse
tegemist
konsensuse
või
hääletamise teel. Hääletamine on avalik ning
hääletustulemused protokollitakse.
B5.5 Kui võistlusel hindamisele kuulunud
tööde arv on väiksem kui 10, võib žürii
auhindu osaliselt ära jätta. Kõik auhinnad
jäetakse ära üksnes siis, kui žürii tunnistab
võistluse ühtlasi ebaõnnestunuks või
otsustab järgmise etapi korraldamise
vajalikkuse.
B5.6 Žürii sekretär koostab viimasel istungil
lõpp-protokolli, milles on toodud kõigi
võistlustööde üldiseloomustus, auhindade
jagamise otsus koos põhjendusega, otsus
võistluse võitja kohta, edasise tegevuse
ettepanekud, žürii liikmete hääled ja
eriarvamused.
Lõpp-protokoll
kuulub
avalikustamisele
võistluse
korraldaja
veebilehel.

B6 Võistlustulemuste avalikustamine
B6.1
Hiljemalt
15.10.2012
teatab
peakorraldaja auhinnatud võistlustööde
märgusõnad meedias ja võistluse kodulehel.
B6.2
Võistlus
lõpeb
auhinnatud
võistlustööde märgusõnadele vastavate
nimekaartide ümbrikute avamisega ja
autorite avalikustamisega avalikul koosolekul.
Avaliku koosoleku toimumiskoht ja aeg
täpsustatakse võistluse kodulehel.

B6.3 Korraldajad organiseerivad võistlustöödest avaliku näituse, mille toimumiskoht
ja täpne aeg antakse teada pärast võistluse
lõppemist.

B7 Auhindamata võistlustööde tagastamine,
korraldajate vastutus
B7.1 Auhinnalise kohata jäänud võistlustööd
saab tagasi registreerimise, postitamise või
kullerteenuse kviitungi esitamisel alates
auhinnatud tööde autorite avalikustamise
päevast kuni 18.04. 2013. aastal, aadressil
Lai 31, Tallinn. Pärast seda kuupäeva pole
korraldajal kohustust auhindamata tööd
tagastada.
B7.2 Võistluse korraldajad ei vastuta
võistlustööde säilimise eest. Osalejatel
on õigus oma vahenditega võistlustöid
kindlustada.

B8 Võistlustööde kasutamine
B8.1. Konkursi korraldajad võtavad endale
kohustuse korraldada võistlustöödest näitus
ning koostada näituse kataloog.
B8.2. Konkursil osaleja annab koos
konkursile
esitatud
ideekavanditega
konkursi peakorraldajale ja Eesti Arhitektide
Liidule õiguse avada kõigi, s.h. auhindamata
jäänud
Võistlustööde
nimekaardid
ning
Võistlustöid kasutada, s.h. hiljem
reprodutseerida ning internetis ja trükistes
avaldada koos Võistlustööde autorite
nimedega.
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B9 Autoriõigus, omandiõigus, varalised
õigused
B9.1 Auhinnatud võistlustööde omandiõigus
läheb üle peakorraldajale pärast auhindade
väljamaksmist, varalisi õigusi üle ei anta.
B9.2 Ideevõistlusele esitatud võistlustööde
autoritele kuuluvad vastavalt kehtivale
autoriõiguse seadusele ideekavandi isiklikud
ja varalised autoriõigused.
B9.3 Peakorraldaja kohustub järgima
autoriõiguse seaduses sätestatud autori
isiklikke õigusi. Auhinnatud võistlustööde
kasutamisel on peakorraldaja kohustatud
viitama autorite nimele.
B9.4
Auhinnata jäänud võistlustööde
omandiõigus ja kõikide esitatud võistlustööde
autoriõigused jäävad nende autoritele.
B9.5 Võistlusele esitatud, kuid auhindamata
võistlustööde autorid nõustuvad võistlustöö
avaldamisega võistluse kataloogis, võistlust
tutvustavate artiklite illustreeriva materjalina
ajakirjanduses ja internetis ning näitusel
eksponeerimisega.
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