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Kutsume Teid esitama kunstiteose kavandit kunstiteose tellimise konkursil „Eesti 

Maanteemuuseumi uue näitusehalli kunstiteose tellimise konkurss „Masinate valitsemine““. 

Kunstiteose tellimise konkurss viiakse läbi kooskõlas kunstiteoste tellimise seaduse, 

riigihangete seaduse ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Konkursitöö palume 

esitada vastavalt käesolevas võistlusjuhendis esitatud tingimustele. 

 

 

1. KONKURSI ANDMED 

 

1 
Tellija 

Maanteeamet/Eesti Maanteemuuseum 

 

2 
Kunstiteose tellimise 

konkursi nimetus 

 Eesti Maanteemuuseumi uue näitusehalli kunstiteose tellimise 

konkurss „Masinate valitsemine“. (edaspidi: konkurss) 

3 

Konkursi eesmärk 

 Selgitada välja konkursi võitja  ning sõlmida tema  pakutud 

ideekavandi (edaspidi kavand) ja RHS § 49 lõike 1 punkti 2 

alusel hankeleping (edaspidi hankeleping), millega tellitakse 

kujutava kunsti teos (edaspidi teos), mis on vallasasi ja mis 

pannakse avalikult välja näitusehallis. 

 

4 

Konkursi võitjalt 

tellitava teose 

maksumuse suurus 

(ilma käibemaksuta) 

14 000 eurot (ilma käibemaksuta), mis sisaldab kunstiteose idee 

ning selle teostamise ja installeerimisega (sh alltöövõtt, 

teenused) seotud otseseid kulutusi, samuti võimaliku 

asjaajamisega seotud kulutusi (näiteks riigilõiv). 

Nimetatud summa tasutakse konkursi võitjale temaga eraldi 

sõlmitava kavandi teostamise hankelepingu alusel, kusjuures 

osaleja peab arvestama asjaoluga, et ettemaksu kavandi 

teostamiseks ei tehta. Etapiviisiline tasumine on võimalik, kui 

kavandi teostamisel on eristatavad erinevad akteeritavad etapid. 

Konkreetsed tingimused lepitakse kokku konkursi võitjaga kui 

tellija lubab etapiviisilist maksmist. 

 

5 

Konkursil makstavad 

preemiad  

Auhinnafondi suurus on kokku 700 eurot.  

II koht – 400 eurot 

III koht – 300 eurot 

Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, preemia 

sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses. 

Preemiate väljamaksmisel peetakse konkursi korraldaja poolt 

preemia summast kinni tulumaks õigusaktidega sätestatud 

korras. 

6 Kavandi teostamise 

tähtaeg 

20.05.2019 

 

7 
Osalemisdokumentide 

ja kavandi esitamise 

asukoht 

 Kavand ja Osalemistaotlus, esitada mõlemad nõuetekohaselt 

eraldi pakendatult aadressile 

Maanteeamet/ Eesti Maanteemuuseum, Põlva maakond, Kanepi 

vald, Varbuse küla, 63122  

8 Osalemistaotluste ja 

kavandi esitamise aeg 
14.01.2019 kell 13.00 

9. Valmiva teose asukoht Eesti Maanteemuuseumi uue näitusehoone sissepääsu 

piirkonnas. Asukoht täpsustatud lisas 1 (lähteülesanne) 



10 Konkursi žürii liikmed Krista Lepland – Laika, Belka & Strelka OÜ 

Kati Ilves – EKKÜ esindaja 

Indrek Grigor – EKKÜ esindaja 

Anne Rudanovski – EKL esindaja 

Kadri Valner – Eesti Maanteemuuseumi esindaja 

Žürii sekretär (hääleõiguseta): Paavo Kroon   

11 Kontaktisik kavandi  

asukohaga tutvumiseks 

 Paavo Kroon, Eesti Maanteemuuseumi kuraator.  

Tel: 56 455 775, Paavo.kroon@mnt.ee 

 

12 Konkursi kavandite 

tagastamise koht ja 

kontaktisik 

 Eesti Maanteemuuseum, Põlvamaa, Kanepi vald, Varbuse. 

Paavo Kroon, Eesti Maanteemuuseumi kuraator.  

Tel: 56 455 775, Paavo.kroon@mnt.ee 

 

13 Konkursi korraldajal 

on õigus kõik kavandid 

tagasi lükata 

Jah, kui žürii hinnangul ei vasta ükski laekunud kavand 

lähteülesandele või ei vasta konkursil oodatud tasemele või ei 

sobi etteantud ruumi. 

14 Konkursi korraldajal 

on õigus korraldada 

konkursi kavanditest 

avalik näitus 

jah 

15 

Konkursi lühikirjeldus 

Leida ideelahendus Eesti Maanteemuuseumi uue näitusehalli 

avaossa paigutatavale kunstiteosele „Masinate valitsemine“. 

Kunstiteos peab andma võtme näituse „Masinahall - masinate 

valitsemine“ mõistmiseks, edastama selle teema 20. ja 21. 

sajandi liiklemisest ja liiklusohutusest ning pealkirja “Masinate 

valitsemine” kahetähenduslikku sisu. 

 

16 Võistlusjuhendi 

vaidlustamine 
Võistlusjuhendit saab vaidlustada Kultuuriministeeriumi kaudu 

17 

Võistlusjuhendi lisade 

nimekiri 

 

Lisa 1. Lähteülesanne 

Lisa 2. Nimekaart  

Lisa 3. Tõend kavandi autori kvalifikatsiooninõuetele 

vastamise kohta    

Lisa 4. Volikiri 

 

 

2. OSALEMISE ÕIGUS 

 

2.1. Konkursil võib osaleda: 

Konkursil võivad osaleda ja oma kavandid esitada iseseisvana füüsilised või juriidilised isikud 

(edaspidi osaleja) ning juriidilistest ja/või füüsilistest isikutest moodustatud ühisosalejad 

(edaspidi koos ja eraldi ühisosaleja), kes vastavad punktis 2.3. esitatavatelenõuetele. Ühise 

osalemise korral peavad osalejad valima enda seast ühe, kes neid esindab suhtluses Tellijaga 

(allkirjastab lepingu ja esindab teisi autoreid muul viisil) ning lisama teiste autorite kirjaliku 

volituse osalemisdokumentide juurde. 

 



2.2.  Osaleda ega kavandit esitada ei tohi: 

• Konkursi žürii esimees, liikmed ja eksperdid, samuti kvalifitseerimiskomisjoni liikmed, 

Võistlusjuhendi või selle lisade koostajad ning isikud, kes on Konkursi ettevalmistamise ja 

korraldamise tõttu selgelt eelistatud olukorras ja/või kes võiksid mõjutada Konkursil tehtavaid 

otsuseid; 

• Konkursi žürii esimehe ning liikmetega seotud lähikondsed (abikaasad, elukaaslased, 

otsejoones ülenejad ja alanejad sugulased, õed-vennad ja nende alanejad ja ülenejad 

sugulased); 

•  Konkursi žürii esimehe ja liikmete seotud äripartnerid, kes on osanikud või 

aktsionärid või nendega samas valdkonnas tegutsevas äriühingus; 

• Konkursi žürii esimehe ja liikmete lepingulises suhtes olevad isikud. 

 

2.3.   Kavandi autor või autorid 

• Osaleja poolt esitatava kavandi autor(id) peab omama kunsti, rakenduskunsti, disaini või 

arhitektuuri kõrgharidust; 

• või osaleja poolt esitatava kavandi autor peab kuuluma: 

- Eesti Kunstnike Liitu või selle alaliitu;  

- Eesti Arhitektide Liitu;  

- Eesti Sisearhitektide Liitu; 

- Eesti Disainerite Liitu; 

- Eesti Maastikuarhitektide Liitu, 

või samaväärsesse üldtunnustatud loomeliitu Eestis ja/või välisriigis. 

 

3. KONKURSI TINGIMUSED 

 

3.1.  Ühe osaleja esitatavate kavandite arvu ei piirata. Kui ühe osaleja poolt esitatakse mitu 

kavandit, peavad need olema esitatud eraldi pakendites ning tähistatud erinevate 

märgusõnadega. 

 

3.2. Konkursil osalemisega seotud kulusid osalejale ei hüvitata. 

 

3.3. Konkursi korraldaja säilitab konkursi kavandid 30 päeva jooksul alates konkursi võitja  

avalikustamisest. Osalejal, kelle kavandeid ei auhinnatud, on õigus ise tulla oma kavandile 

järele konkursi andmete punktis 12 sätestatud asukohta, võttes minimaalselt kaks tööpäev 

varem ühendust kavandite tagastamise kontaktisikuga. Pärast nimetatud tähtaega ei ole 

konkursi korraldajal enam kohustust kavandeid säilitada. 

 

3.4. Konkursi korraldaja ei vastuta konkursile esitatud kavandite juhusliku hävimise ega 

kahjustumise riisiko eest. Osalejatel on õigus oma vahenditega kavandid kindlustada. 

 

3.5. Võidutöö kavandit osalejale ei tagastata ja hoitakse Eesti Maanteemuuseumi arhiivis. 

 



3.6. Konkursi auhinnad makstakse välja konkursi korraldaja poolt ühe kuu jooksul pärast 

konkursi võitjate teatavakstegemist. Auhinnad makstakse välja nimekaardil märgitud osaleja 

arvelduskontole või Osaleja nõudel nimekaardil märgitud füüsilise(te) isiku(te) 

pangakonto(de)le vastavalt nimekaardil märgitud auhinna protsentuaalsele jaotumisele.  

 

3.7. Žürii ei saa auhindade suurusi muuta. Konkursi auhinnad jäetakse määramata üksnes 

siis, kui konkursi korraldaja tunnistab konkursi selle lõppedes ebaõnnestunuks/lükkab kõik 

kavandid tagasi.  

 

 

4. KONKURSILE ESITATUD KAVANDI AUTORI- NING OMANDIÕIGUSED 

 

4.1. Konkursile esitatud kavandi autorile kuuluvad vastavalt kehtivale autoriõiguse 

seadusele kavandi isiklik ja varaline autoriõigus, samuti kavandite omandiõigus. 

 

4.2. Kavandi esitamisega annab osaleja nõusoleku oma kavandi avalikustamiseks ja näitusel 

eksponeerimiseks ja andmete, s.h. jäädvustuste säilitamiseks Eesti Maanteemuuseumi arhiivis. 

Juhul kui näitus korraldatakse, teavitab konkursi korraldaja sellest kõiki osalejaid mitte hiljem 

kui 20 tööpäeva jooksul peale konkursi korraldaja otsuse langetamist kunstikonkursi 

auhinnasaajate kohta.  

 

4.2.1.  Auhinnatud ja žürii poolt äramärgitud kavandeid võib konkursi korraldaja kasutada 

pressimaterjalide koostamisel ja avaldada oma kodulehel, sotsiaalmeedias.  

 

4.3. Osaleja kinnitab kavandit esitades, et ta on kavandi autor või tal on kavandi autoriga 

sõlmitud kokkulepe kavandi isiklike ja varaliste autoriõiguste kasutamiseks. 

 

4.4. Kavandi esitamisega kinnitab Osaleja, et on valmis sõlmima hankelepingut kavandi 

realiseerimiseks võistlusjuhendis kirjeldatud eesmärkidel ja tingimustel juhul, kui žürii otsusel 

on tema parima kavandi esitanud osaleja. 

 

4.5. Kavandi omandiõigus, samuti varalised autoriõigused (välja arvatud õigus 

teostamiseks) lähevad üle konkursi korraldajale pärast vastava kavandi realiseerimist ning 

realiseerimise eest tasumist. 

 

5. KONKURSIL OSALEMISEL NÕUTAVAD DOKUMENDID JA 

VORMISTAMINE 

5.1. Konkursil osalemiseks peab Osaleja konkursi korraldajale esitama osalemise taotluse 

(edaspidi osalemistaotlus) ja kavandi hiljemalt osalemistaotluste ja kavandite esitamise 

tähtpäeval (punkt 1.8)  

 

5.2. Osalemistaotlus ja kavand peavad olema esitatud eraldi pakendites.  

 



5.3. Osalemistaotlus peab olema esitatud köidetult, selle sisu täielikku säilimist tagavas 

vormis, läbipaistmatus ja osaleja märgusõnaga tähistatud pakendis, mis välistab kahtluse 

pakendi võimalikust eelnevast avamisest. 

 

5.4. Osalemistaotluse pakendile peab osaleja kandma vähemalt järgmise informatsiooni: 

 konkursi nimetus 

 Märge „OSALEMISTAOTLUS“ 

 Osaleja märgusõna “___________” 

 

5.5. Osalemistaotlus on koostatud eesti keeles, kõik leheküljed nummerdatud ja 

allkirjastatud osaleja seadusliku või volitatud esindaja poolt. 

 

5.6. Parandused ja vahelekirjutused osalemistaotluses ja muudatused konkursi korraldaja 

poolt nõutud vormides ei ole lubatud. 

 


