
Konkurss Muinsuskaitseameti 2020. aasta preemiatele 
 

Muinsuskaitseamet kuulutab välja konkursi aastapreemiatele. Aastapreemiaga tänab ja 

tunnustab amet parimaid inimesi ja eeskujulikumaid näiteid kultuuripärandi säilitamise ning 

arendamise valdkonnas.  

 

Kandidaate ootame järgnevates kategooriates: 

 

- Hästi restaureeritud mälestis. Ehk sai tänavu restaureeritud mõni Sinu kodukandi mõis või 

uhke park, väärikas kuldraamis maal või monument? Anna talle võimalus särada! Objekt peab 

olema kultuurimälestis (ajaloo-, ehitis- või kunstimälestis). 

 

- Hästi taastatud hoone muinsuskaitsealal või kaitsevööndis. Meie ajaloolist keskkonda 

rikastavaid maju pole kunagi palju - iga korrastatud ilmega kaunis hoone paistab silma ja on 

uhkuseks nii omanikule kui ka möödakäijatele. Taastatud hoone ei tohi olla mälestis, kuid peab 

paiknema muinsuskaitsealal või mõne muu mälestise kaitsevööndis. 

 

- Uusehitis ajaloolises keskkonnas. Olid ajad, olid majad - iga aeg jätab oma jälje; oluline on 

head tööd tunnustada. Uus maja, mille välimus suhestub hästi ümbritseva keskkonnaga, on 

sellega dialoogis ja rikastab elukeskkonda. Uusehitis peab asuma muinsuskaitsealal, mälestisel 

või selle kaitsevööndis. 

 

- Aasta leid. Märkimisväärne leid kultuuripärandi valdkonnas, mis annab olulist infot meie ajaloo 

kohta. Näiteks selleks võib olla mõni arheoloogiline leid kui ka keskaegne krohv kloostri seinal. 

  

- Aasta tegu. Märkimisväärne tegu, mis on seotud kultuuripärandi säilitamise ja arendamisega. 

Võib-olla on hävimisohust päästetud mõni huvitav ajalooline seinamaaling või toolide 

kollektsioon? Ehk on helgete peadega pärandientusiastid kokku pannud koguka uue fookusega 

teose?  

 

- Pärandi tutvustaja. Isik, kollektiiv või kogukond, kes tegeleb pidevalt kultuuripärandi 

tutvustamisega laiemale avalikkusele. Üle Eesti leidub pärandisõpru, kes tegutsevad selle nimel, 

et ka kaaskondlased ümbritseva ajaloolist rikkust tähele paneksid. Kandideerides saad talle aitäh 

vastu öelda! 

 

- Pärandihoidja. Isik, kollektiiv või kogukond, kes tegeleb pärandobjekti püsiva hooldamise ja 

säilitamisega. Selleks võib olla näiteks majaomanik, kes on aastakümneid puitpitsilist villat 

hoolikalt hooldanud, grupp rohenäppe, kes vana parki aasta-aastalt talgukorras kauni hoiavad või 

tähelepanelik maaomanik, kes seisab kohaliku kalme heakorra eest. Selliste hoolsate inimesteta 

hääbuksid vanad asjad palju kiiremini. 

 

- Parim uurija. Isik, kes on märkimisväärselt panustanud kultuuripärandi valdkonda uurimistööga. 

Selleks võivad näiteks olla mälestisel või muinsuskaitsealal tehtud uuringud: arheoloogilised 

kaevamised, viimistlusuuringud, konstruktsiooniuuringud ja muud. 



 

- Parim restauraator. Isik või kollektiiv, kes on oluliselt panustanud kultuuripärandi säilimisse. 

Head restauraatorid on kultuuripärandi säilimise aluseks, keda naljalt niisama ei leia ega 

kergekäeliselt ei asenda: restaureerimiseks on vaja oskuseid ja teadmisi, mida saab ainult 

püsivalt töö käigus viluda.  

 

Lisaks valib komisjon preemiasaajaid järgnevates kategooriates: 

 

- Hea koostööpartner. Isik, kollektiiv või kogukond, kellega on koostöö Muinsuskaitseametiga 

väga hästi sujunud. 

- Elutööpreemia. Isik, kes on aastatepikkuse tegevusega panustanud oluliselt kultuuripärandi 

valdkonda. 

- Agne Trummali nimeline noore muinsuskaitsja preemia. Preemiat valitakse teise statuudi 

alusel, mida saab näha siin. 

 

Aadressipõhiselt saab vaadata, kas sinu esitatu on mälestis või asub muinsuskaitsealal 

Kultuurimälestiste registrist: https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument.  

Kandidaadi asumist kaitsevööndis saab vaadata Maa-ameti kultuurimälestiste 

kaardirakendusest: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised. 

 

Igas kategoorias valitakse nominentide seast välja üks preemia saaja.  

Komisjon võib otsustada ka anda mitu preemia saajat ühes kategoorias sõltuvalt kandidaatide 

arvust ja nende olulisusest. 

 

Esitamise tingimused 

Ettepanekuid võib teha igaüks. Esitada võib restaureeritud, taastatud või ehitatud objekte, mis on 

juba valminud või valmivad vahemikus 1.08.2019-31.08.2020 ning ei ole varem 

Muinsuskaitseametilt tunnustust saanud. Isikud, kollektiivid või kogukonnad võivad olla 

varasematel aastatel tunnustust pälvinud. 

 

Osavõtt 

Tunnustuskonkurss on avalik. 

Kandidaate saab esitada veebivormi kaudu (Google Forms): 

https://forms.gle/5X5eozEUeRJ1BWuv7  

 

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 31. juuli 2020 kell 23.59.59. 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1-_miUL-wrx84I4bOXa98n3sqUTckJ7nG?usp=sharing
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised
https://forms.gle/5X5eozEUeRJ1BWuv7


Žürii 

 

Žüriisse kuuluvad Muinsuskaitseameti töötajad; valdkonnajuhid ja osakonnajuhatajad. 

Vajadusel kaasatakse žüriisse teisi spetsialiste. 

 

Zürii liikmed: 

 

Siim Raie, Muinsuskaitseameti peadirektor, žürii juht 

Carolin Pihlap, nõustamisosakonna juhataja 

Ulla Kadakas, arheoloogiapärandi valdkonna juht 

Anni Martin, ehituspärandi valdkonna juht 

Ilme Mäesalu, ajaloomälestiste nõunik 

Linda Lainvoo, kunstipärandi valdkonna juht 

Peeter Nork, järelevalve osakonna juhataja 

 

Liina Jänes, Kultuuriministeerium 

Anneli Randla, Eesti Kunstiakadeemia 

Leele Välja, ehitismälestiste eksperdinõukogu esimees 

Valter Lang, arheoloogimälestiste ekspertnõukogu esimees 

Andres Levald, maastikuarhitektuuri eksperdinõukogu esimees 

Marju Kõivupuu, ajalooliste pühapaikade eksperdinõukogu liige 

Riin Alatalu, muinsuskaitse nõukogu esimees 

 

Žürii töö toimub kahes etapis:  

 

Esimeses etapis tehakse konkursile esitatud materjalide põhjal eelvalik. Žürii võib oma 

äranägemisel teha täiendavalt kandidaatidele ettepanekuid konkursil osalemiseks. Vajadusel 

külastatakse täiendavate asjaolude selgitamiseks objekte. 

 

Teises etapis valib žürii eelvaliku läbinute vahel välja võimalikud nominendid. Žürii teeb otsuse 

lahtisel hääletusel lihthäälteenamusega. Žürii jõuab otsuseni konsensuslikult. Kui konsensuseni 

ei jõuta, esitab iga komisjoni liige kandidaatide pingerea, mida võrreldes leitakse nominent. 

Nominendiga seotud žüriiliige taandab end otsustamisest. Žürii otsus on lõplik.  

 

Žürii töö dokumenteeritakse ja lõplike nominentide kohta koostatakse lühike valikupõhjendus. 

 

Tunnustuste kätteandmine 

 

Nominendid ja laureaadid kuulutatakse välja Muinsuskaitseameti aastapäeval ning 

tunnustusüritusel 14. oktoobril. 


