
Muinsuskaitseameti aastaauhindade statuut 2022 
 

1. Konkursi üldsätted 

1.1. Muinsuskaitseameti aastaauhindade eesmärk on tänada ja tunnustada parimaid inimesi 

ning eeskujulikumaid näiteid kultuuripärandi säilitamise ja arendamise valdkonnas ning 

esile tuua pärandivaldkonna erinevaid tahke.  

1.2. Konkurssi korraldab ja auhindu annab välja Muinsuskaitseamet. 

 

2. Konkursi väljakuulutamine 

2.1. Muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaatide väljaselgitamiseks korraldab 

Muinsuskaitseamet avaliku konkursi. Teade konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse 

Muinsuskaitseameti kodulehel ja sotsiaalmeedias. 

 

3. Kandideerimise tingimused 

3.1. Muinsuskaitseameti aastaauhindade konkurss on avalik ja kandidaate võib konkursile 

esitada igaüks. 

3.2. Konkursile esitatavate kandidaatide arv ei ole piiratud. 

 

3.3. 2022. aastal saab kandidaate esitada järgnevates konkursi põhikategooriates: 

3.3.1. Hästi restaureeritud mälestis. Hästi restaureeritud mälestise kategoorias saab 

kandidaadiks esitada ajaloo-, ehitis-, kunsti- ja tehnikamälestisi.  

3.3.2. Hästi taastatud hoone muinsuskaitsealal või kaitsevööndis. Kategooriasse saab 

kandidaatidena esitada objekte, mis ei ole mälestised, kuid asuvad muinsuskaitsealal 

või muinsuskaitseala kaitsevööndis.  

3.3.3. Uus ajaloolises keskkonnas. Kandidaadina esitatav objekt peab olema uusehitis 

või -rajatis ja asuma muinsuskaitsealal, mälestisel või kaitsevööndis.  

3.3.4. Hästi restaureeritud interjöör. Kategooriasse saab kandidaadina esitada 

mälestiste restaureeritud interjööre. 

3.3.5. Aasta leid. Aasta leiu kategooriasse on kandidaatidena oodatud kultuuripärandi 

valdkonna märkimisväärsed leiud, mis annavad olulist infot meie ajaloo kohta. 

Esitatav kandidaat võib olla nii arheoloogiline leid kui mõni muu tööde käigus 

avastatud leid (nt seinamaalingud).  

3.3.6. Aasta tegu. Aasta teo kategooriasse on kandidaatidena oodatud silmapaistvad 

projektid ning ettevõtmised, mis on seotud kultuuripärandi säilitamise ja 

arendamisega. Kandidaadiks võib olla uus või uude etappi jõudnud algatus, kohaliku 

või laiema mõjuga ettevõtmine, mõjukas tegevus või projekt. 

3.3.7. Pärandi tutvustaja. Pärandi tutvustaja kategooria kandidaadiks on oodatud isikud, 

kollektiivid või kogukonnad, kes pühendunult tegelevad kultuuripärandi 

tutvustamisega laiemale avalikkusele ükskõik millises formaadis (nt sündmuste 

korraldamine, publikatsioonid). 



3.3.8. Pärandihoidja. Pärandihoidja kategooria kandidaatideks on oodatud isikud, 

kollektiivid või kogukonnad, kes tegelevad pärandobjekti(de) hooldamisega ja 

säilitamisega või hoolitsevad pärandi püsimise ning arendamise eest mõnel muul 

moel. 

3.3.9. Parim uurija. Parima uurija kategooria kandidaadiks on oodatud isikud, kes on 

oma uurimistööga märkimisväärselt panustanud kultuuripärandi valdkonda. 

Kandidaadi uurimisteema või -valdkond peab olema seotud kultuuripärandiga (nt 

arheoloogilised kaevamised, viimistlusuuringud, konstruktsiooniuuringud, pärandi 

sotsiaalmajanduslik mõju). 

3.3.10. Parim restauraator. Parima restauraatori kategooriasse on oodatud 

kandidaatidena nii isikud kui kollektiivid, kes on oluliselt panustanud kultuuripärandi 

säilimisse.  

3.4. Lisaks valib komisjon preemiasaajad järgnevates kategooriates: 

3.4.1. Hea koostööpartner. Hea koostööpartneri kategoorias tunnustatakse isikut, 

kollektiivi või kogukonda, kellega on Muinsuskaitseametil koostöö silmapaistvalt 

hästi sujunud. 

3.4.2. Elutöö auhind. Elutöö auhind antakse isikule, kes on oma aastatepikkuse 

pühendumuse ja tegevustega panustanud oluliselt kultuuripärandi valdkonda. 

3.4.3. Agne Trummali nimeline noore muinsuskaitsja preemia. Preemiat valitakse 

eraldiseisva statuudi alusel. 

3.5. Restaureeritud, taastatud ja uute objektide kategooriates võib esitada kandidaatideks 

objekte, mis on juba valminud või valmivad vahemikus 01.09.2021–30.09.2022 ning ei 

ole varem Muinsuskaitseameti aastapreemiat pälvinud. Isikud, kollektiivid ja kogukonnad 

võivad olla varasematel aastatel tunnustuse saanud. 

3.6. Aadressipõhiselt saab vaadata, kas esitatav objekt on mälestis või asub muinsuskaitsealal 

kultuurimälestiste registrist, kandidaadiks esitatud objekti asumist kaitsevööndis saab 

vaadata Maa-ameti kultuurimälestiste kaardirakendusest. 

 

3.7. 2022. aastal saab kandidaate esitada ka muinsuskaitsealade erikategooriates. 

3.7.1. 2022. aastal antakse ühekordselt välja eriauhinnad muinsuskaitsealade 

kultuuriväärtuslikkuse esiletõstmiseks. Kandidaatideks võib esitada objekte, mis 

ilmestavad ja näitlikustavad muinsuskaitsealade väärtusi, ning isikuid, kes on oma 

tegevusega panustanud muinsuskaitsealade väärtustamisse. Objektide valmimisaeg ja 

tegevuste toimumisaeg ei oma kandideerimisel tähtsust.  

3.7.1.1. Kandidaate saab esitada järgnevates erikategooriates: 

3.7.1.1.1. muinsuskaitseala elavdav lisandus (nt ehitis, ettevõtmine, algatus); 

3.7.1.1.2. autentselt säilitatud ja hästi hooldatud hoone muinsuskaitsealal; 

3.7.1.1.3. autentselt säilitatud ja hästi hooldatud interjöör muinsuskaitsealal; 

3.7.1.1.4. hästi restaureeritud detail või hoone osa (nt uks, aknad, fassaad, 

katus) muinsuskaitsealal; 

https://drive.google.com/drive/folders/1alBX_iiEgZnOMam4xa9c2LWOANN5g8_D?usp=sharing
https://register.muinas.ee/
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised


3.7.1.1.5. hästi taastatud abihoone muinsuskaitsealal; 

3.7.1.1.6. hästi taastatud piirdeaed muinsuskaitsealal; 

3.7.1.1.7. traditsioone hoidev hoov muinsuskaitsealal; 

3.7.1.1.8. hästi korrastatud haljasala muinsuskaitsealal; 

3.7.1.1.9. kohatunnetust loov taastatud tee muinsuskaitsealal; 

3.7.1.1.10. muinsuskaitseala ehitustraditsioonide hoidja; 

3.7.1.1.11. muinsuskaitseala väärindav ettevõtja; 

3.7.1.1.12. muinsuskaitseala väärindav MTÜ; 

3.7.1.1.13. muinsuskaitseala väärtuseid inspireerivalt õppetegevusse lõimiv 

haridusasutus; 

3.7.1.1.14. muinsuskaitseala uus algatus ja selle looja. 

3.7.2. Aadressipõhiselt saab vaadata, kas esitatav objekt asub muinsuskaitsealal 

kultuurimälestiste registrist. 

 

4. Konkursi läbiviimise kord ja ajakava 

4.1. Kandidaatide esitamise tähtaeg määratakse konkursi väljakuulutamise teates. 

4.2. 2022. aasta konkursil osalemiseks tuleb kandidaadid esitada hiljemalt 16.10.2022 kell 

23.59,59 konkursi teates ette antud elektroonilisel aadressil (kandidaate saab esitada ainult 

veebis). 

4.3. Konkursile esitatud töid hindab komisjon. Hindamiskomisjoni kutsub kokku komisjoni 

esimees või tema palvel konkursi korraldusmeeskonna liige.  

4.4. Komisjoni kuuluvad valdkonna spetsialistid, eksperdinõukogude esindajad ja 

Muinsuskaitseameti töötajad. Komisjoni liikmete nimed avaldatakse Muinsuskaitseameti 

kodulehel samaaegselt konkursi väljakuulutamise teatega.  

4.4.1. Juhul kui hindamiskomisjoni liige on mõne kandidaadiga seotud, taandab ta end 

otsustamisest.  

4.5. Esitatud kandidaatide seast valib hindamiskomisjon igas kategoorias välja nominendid ja 

nominentide seast laureaadi. Sõltuvalt nominentide arvust ja olulisusest, võib komisjon 

välja valida ka mitu laureaati ühes kategoorias. 

4.6. Komisjoni töökorraldus:  

4.6.1. Komisjon võib oma äranägemisel teha täiendavalt kandidaatidele ettepanekuid 

konkursil osalemiseks.  

4.6.2. Komisjonil on õigus vajadusel täiendavate asjaolude selgitamiseks kandidaate 

külastada.  

4.6.3. Hindamiskomisjoni liikmed koostavad igas kategoorias kandidaatidest pingeread. 

4.6.4. Pingeridade alusel selgub igas kategoorias 3–5 nominenti. 

4.6.5. Nominentide hulgast valib komisjon laureaadid lahtisel hääletusel 

lihthäälteenamusega.  

https://register.muinas.ee/
https://forms.gle/C9yWWPGC6EgUwyAc9


4.6.6. Hindamiskomisjon jõuab otsuseni konsensuslikult. Kui mõne laureaadi 

nimetamisel konsensuseni ei jõuta, esitab iga liige valitud nominentidest pingerea, 

mida võrreldes leitakse enim hääli saanud nominent, kes nimetatakse laureaadiks.  

4.7. Hindamiskomisjoni otsus on lõplik.  

4.8. Komisjoni töö tulemused dokumenteeritakse ilma hääletusprotokollideta. 

4.9. Komisjonil on õigus kuulutada konkurss luhtunuks kas osaliselt või täielikult juhul, kui 

komisjoni hinnangul ei ole sobivaid kandidaate esitatud. 

 

5. Konkursi tulemused 

5.1. Muinsuskaitseameti aastaauhindade nominendid kuulutatakse välja ameti kodulehel ja 

sotsiaalmeedias hiljemalt kaks nädalat enne tänusündmuse toimumist. 

5.2. Aastaauhindade laureaadid kuulutatakse välja Muinsuskaitseameti aastaauhindade 

tänusündmusel. 2022. aastal toimub tänusündmus 24. novembril. Laureaatide 

väljakuulutamisega seotud täpsem info saadetakse nominentidele vähemalt 2 nädalat enne 

sündmuse toimumist.  

5.3. Muinsuskaitseametil on õigus avaldada konkursi käiku, sh nominente ja laureaate, 

tutvustavaid teateid ja artikleid.  

 

6. Isikuandmete töötlemine  

6.1. Muinsuskaitseamet kogub ja säilitab konkursile esitatud kandidaatide isikuandmeid 

üksnes aastaauhindade konkursi korraldamise eesmärgil. 

6.2. Muinsuskaitseametile esitatud kandideerimisavaldustes sisalduvaid isikuandmeid 

säilitatakse kuni eesmärgi täitmiseni (konkursi lõpuni). 

6.3. Muinsuskaitseamet ei avalikusta ega edastata kandidaatide isikuandmeid kolmandatele 

isikutele.  


