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Eesmärk: tekitada Tallinna noortes huvi linnaruumi vastu ning välja selgitada nende
jaoks olulised Tallinna avaliku ruumi probleemid, samuti võimalikud lahendused.
Osalemisõigus: Konkursile on oodatud osalema kõigi kõrgkoolide 2013/2014
õppeaasta BA, MA ja diplomiõppe üliõpilased. Konkursil ei saa osaleda žüriiliikmed
ja ideevõistluse korraldamisega otseselt seotud isikud ja nimetatud isikute
lähikondsed.
Konkursi tingimused:
Konkursi korraldajad
Konkursi korraldab Tallinna spordi- ja noorsooamet koostöös Eesti Kunstiakadeemia
arhitektuuriteaduskonnaga.
Konkursi ajakava
Tööde esitamise tähtaeg on 15. augustil 2014 kell 16.00.
Esitatud tööde näitus leiab aset 8. - 12. septembril 2014 Rotermanni kvartalis.
Võitjate väljakuulutamine toimub noortenädalal, vahemikus 8.-12. septembril 2014.
Konkursi ülesanne ja nõuded konkursitööle
Konkursitöö ehk konkursile esitatav töö (edaspidi „töö“) peab esitlema ideed, kuidas
Tallinna linna avalikku ruumi paremaks muuta. Töö peab kirjeldama nii probleemi
kui ka lahendust konkreetses asukohas. Teemavaldkond on osalejate endi valida, kuid
peab sisaldama noorte jaoks olulisi Tallinna linna avaliku ruumi probleeme ja
lahendusi.
Töö esitatakse maketina koos seletuskirjaga ühel A4 lehel.
Makett peab olema valmistatud nii, et see peab vastu transpordile ja näitusel
esitlemisele.
Osalejatele pakub Kultuurikatel võimalust kasutada MakerLabi teenuseid kuni 25%
soodsamalt, vastavalt projekti mahule. MakerLab on mitmekülgselt sisustatud
töökoda, kus saab teostada ja katsetada uusi ideid. Üheks võimaluseks on näiteks
linnaruumi maketi 3D printimine.

Lahtiolekuajad ja täpsemad tingimused leiab MakerLabi kodulehelt
www.kultuurikatel.ee/makerlab.	
  Lisainfo ja küsimuste korral võta julgesti ühendust
aadressil makerlab@kultuurikatel.ee	
  või 56201128. 	
  
Osavõtja võib esitada mitu tööd. Töö võib olla esitatud grupitööna.
Töö keel on eesti keel.
Töö esitamisel peab olema tagatud autori(te) anonüümsus. Anonüümsuse tagamiseks
märgistab töö esitaja maketi ja selgitava lehe märgusõnaga ning lisab juurde
märgusõnaga tähistatud läbipaistmatu ümbriku, mis sisaldab töö autori(te) nime(sid),
kontaktinfot (telefon, e-posti aadress, postiaadress), ja õppeastet (vt. p.
osalemisõigus).
Žürii teeb esitatud töödest valiku, mis jõuab noortenädala näitusele.
Auhinnad
Konkursile esitatud ja žürii poolt väljavalitud töid auhinnatakse rahaliste preemiatega
auhinnafondi mahus, mis on 2250 eurot, mis jaguneb järgmiselt:
I koht 1000 eurot;
II koht 750 eurot;
III koht 500 eurot.
Žürii võib auhinnafondi vajadusel ümber jagada, kuid auhinnafondi kogusummat
vähendada ei tohi. Žüriil pole õigust ära jätta ega muuta esimese koha preemia
suurust.
Preemiad makstakse välja hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul konkursi
tulemuste avalikustamisest arvates. Vastavatasemeliste tööde puudumisel on
korraldajatel õigus auhinnafond ümber jaotada. Preemiad sisaldavad kõiki makse
vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
Lisaks auhinnafonile võib konkursi korraldaja välja anda eripreemiaid.
Žürii koosseis ja töö põhimõtted
Konkursile esitatud tööde hindamiseks ja võitjate väljaselgitamiseks on moodustatud
5-liikmeline žürii järgmises koosseisus:
•
Endrik Mänd, Tallinna linna peaarhitekt – žürii esimees
•
Villem Tomiste, Eesti Arhitektide Liit, arhitekt
•
Mihhail Kõlvart, Tallinna abilinnapea
•
Katrin Koov, Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond, arhitekt
•
Toomas Tammis, Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond, arhitekt
Žürii tööd aitab korraldada ja hindamistulemusi protokollib žürii sekretär Margit
Sellik (Tallinna Noorsoo- ja Spordiamet).
Žürii esimees juhib žürii tööd ja üldjuhul esindab žüriid avalikkuse ees. Žürii esimees
on ühtlasi žürii liige. Žürii otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.
Hindamisele pääsevad tööd, mis on esitatud tähtajaks, vastavad konkursi tingimustele
ja kus pole rikutud anonüümsusnõuet. Esitatud tööde esimese tehnilise kontrolli

teostab konkursi žürii sekretär. Tööde pakendite avamisel koostatakse tööde avamise
protokoll, kuhu pannakse kirja tööde koguarv koos märgusõnadega ning nende
vastavus töö esitamise ja vormistamise nõuetele.
Tööde hindamise kriteeriumid
•
•
•
•
•

vastavus konkursi ülesandele ja tööle esitatud nõuetele, põhimõtetele ning
tingimustele;
(vt p. Konkursi ülesanne ja nõuded konkursitööle );
originaalsus ja leidlikkus;
probleemipüstituse oskus;
hea ja väljapaistev idee;
terviklik ja selge visuaalne lahendus.

Žürii tööd juhib esimees, kellel on õigus teha ettepanekuid žürii töökorralduse osas.
Lõpp-protokoll sisaldab konkursile laekunud tööde ülevaadet, võidutöö valiku
põhjendusi ja vajaduse korral täiendavaid märkuseid.
Konkursi tingimuste allalaadimine
Konkursi tingimused on üleval Tallinna noortenädala kodulehel: www.noortenadal.ee
Töö esitamise viis ja koht
Töö tuleb esitada Tallinna Spordi- ja Noorsooametisse, aadressil Vabaduse väljak
10b, Tallinnas, hiljemalt 15. augustil 2014 kl 16.00.
Töö võib edastada ka posti teel või kulleriga. Osaleja peab tagama, et posti või
kulleri teel esitatud töö jõuab spordi- ja noorsooametisse õigeaegselt kohale
tingimustes märgitud tähtajaks.
Töö esitamisega kinnitab osaleja, et ta aktsepteerib konkursi tingimusi. Ühtlasi annab
töö esitaja nõusoleku oma nime ja konkursile esitatud töö(de) avaldamiseks meedias,
näitusel jt kohtades ilma talle selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat
kokkulepet sõlmimata.
Autoriõigused
Premeeritud tööd materiaalse objektina jäävad Tallinna linna omandisse.
Premeerimata tööd kuuluvad nende autoritele nii materiaalsete objektidena kui
nendega seotud õiguste kontekstis.
Premeeritud töö autor annab Tallinna Spordi- ja Noorsooametile õiguse teost
üldsusele näidata (õigus teose eksponeerimisele ja esitlemisele). Teose
eksponeerimise ja esitlemise all peetakse silmas teose või tema koopia näitamist kas
vahetult või filmi, slaidi, televisiooni või mis tahes muu tehnilise vahendi või
protsessi abil (edaspidi „esitlemine“).
Töö esitamisega konkursile annab autor Tallinna linnale loa kasutada konkursitööd
Tallinna linnaruumi lahendamisel, kuid tingimused selleks tarvilike autori õiguste
kasutamiseks lepitakse autoriga kokku eraldi.
Korraldajal on õigus iseseisvalt otsustada premeeritud tööde esitlemise üle.

Tööde tagastamine
Konkursile esitatud premeerimata jäänud töid on autoritel võimalik tagasi saada
konkursi ajavahemikul 15. kuni 31. oktoobrini 2014 Tallinna Spordi- ja
Noorsooametist, Vabaduse väljak 10b, Tallinnas. Tööde säilimise tagab korraldaja
vaid käesolevas lõigus eelpool märgitud ajavahemiku lõppemiseni.

