
Aastapreemiate kandidaadi esitamise näidis – milliseid andmeid on vaja 

Näide 2020. aasta kandidaadist 

 

1. Mis kategoorias soovite kandidaadi esitada?  

Hästi restaureeritud mälestis 

2. Objekt/tegu/isik/organisatsioon/vm, mida soovite tunnustamisele esitada  

Narva linnus 

3. Tunnustamiseks esitatud objekti/teo/isiku/organisatsiooni/vm üldinfo  

Narva Hermanni linnuse konvendihoone restaureerimise viimane etapp ja selle tervikuna 

külastajatele avamine. Kollektiiv, keda esitan tunnustamiseks - Tellija: SA Narva Muuseum; 

projekteerija: Arhitektuuribüroo JVR OÜ ja Stuudio Truus OÜ; ehitaja: Scandec Ehitus OÜ; järelevalve: 

Tarvaprojekt OÜ. 

4. Mille pärast on tema tegu või objekt silmapaistev? 

Tegu on nii Narva kui Eesti ühe silmapaistvama ehitismälestisega, mis lõpuks pärast kokku ligi 70 

aastat väldanud restaureerimis- ja ülesehitustöid on tervikuna külastajatele avatud. Nõukogude aja 

lõpus pooleli jäänud plaanid õnnestus nüüd lõpule viia, tõsi, algsest kavatisest pisut teistsuguses ja 

nüüdisaegsemas käsitluses. Linnuse restaureerimise viimase kõnealuse etapi, mis vältas aastatel 

2007-2020, käigus õnnestus keerukale ja eri ajastuid kokku põimivale hoonekompleksile läbi 

arhitektuurivõistluse leida pieteeditundeline ja kõrgetasemeline arhitektuurne lahendus, mis 

meisterliku ehitaja käe läbi õnnestus kvaliteetselt ka teostada. Oluline on ka see, et tegu on 

nüüdsiaegseid muinsuskaitselisi printsiipe oskuslikult järgiva lahendusega, mis ei jäta varju ka ehitise 

varasemaid väärtuslikke kihte, sealhulgas varasemate restauraatorite pärandit. 

5. Kandidaadi kontaktandmed (aadress, e-posti aadress, telefoninumber). 

SA Narva Muuseum, Peterburi mnt 2, 20308, Narva, info@narvamuuseum.ee, tel (+372) 359 9230 

6. Kandidaati tutvustav foto (maksimaalselt 10 pilti, üks pilt kuni 10 MB). Soovi korral saate saata 

fotod meiliaadressile: info@muinsuskaitseamet.ee. 

Fotod lisatud. 

7. Teised panustajad, keda soovite esile tõsta ja nende kontaktandmed (aadress, e-posti aadress, 

telefoninumber). Selleks võivad olla näiteks kaasautorid, ehitajad, projekti juht, järelevalve 

teostaja, tellija, nõustajad, vabatahtlikud, eritööde tegijad, toetajad, naabrid jne. 

Projekteerija: Arhitektuuribüroo JVR OÜ, Paldiski mnt 26A, 10149, Tallinn, Harju maakond, 

jvr@jvr.ee, +372 50 675 86 

Projekteerija (interjöör): Stuudio Truus OÜ, Tina 7-8, 10126, Tallinn, Harju maakond, 

stuudio@truus.ee, 631 1957 

Ehitaja: Scandec Ehitus OÜ, Garaaži, 41543, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, 

scandec@scandec.ee, 3366191 

Järelevalve: Tarvaprojekt OÜ, Tallinna 21, 44311, Rakvere, Lääne-Viru maakond, 

tarvaprojekt@tarvaprojekt.ee, 5047426 

mailto:info@muinsuskaitseamet.ee


8. Vajadusel lisada objekti valdaja või omaniku kontaktandmed, kui neid pole veel lisatud (vajalik 

pildistamise kokkuleppimiseks). 

Eelnevalt juba lisatud. 

9. Kandidaadi esitaja nimi ja kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber). 

Madis Tuuder, madis.tuuder@narva.ee, 53010518 

 


