
PALDISKI LINNAKU KUNSTIKONKURSS 

 

KÜSIMUSED VASTUSED  

 

04.01.2022 

KÜSIMUS: Kas oleks võimalik saada kolme trepikojas oleva akna (eeldan, et nad on kõik sarnased) 
spetsifikatsioonid? Akende profiili läbilõige, materjal ja täpsed mõõdud. 

VASTUS: 

 

 

10.01.2022 

KÜSIMUS: Mis ilmakaares trepikoda on, kuhu teos planeeritud? 

VASTUS: Läänes 

 

24.01.2022 

KÜSIMUS: Kas see steos võiks mõne elemendiga ulatuda ka kolmanda ja esimese akna kõrvale? Need 
kohad ei ole skeemil punasega märgitud ehk teose osad jääksid skeemil näidatud osast välja. 

VASTUS: Põhimõtteliselt võib, kui ei varja aknaid ning ulatub skeemil punasega märgitud alast max 15-
20 % üle. 

 

01.02.2022 

KÜSIMUS: Küsimus juhendi punkti 5.2.3 kohta.  

Kui kavandi autoril puudub juhendi punktis toodud kõrgharidus või kuuluvus nimetatud liitudesse, siis 
tema kavandit mitte mingil juhul esitada ei või? 

VASTUS: Paldiski linnaku kunstikonkursi võistlusjuhendi punkt 5.2.3. sätestab, et konkursil osalemiseks 
kvalifitseerimisnõuded ehk Osaleja esitatava kavandi autori(te)l peab olema kunsti, rakenduskunsti, 
disaini või arhitektuuri valdkonna kõrgharidus või peab osaleja esitatava kavandi autor olema liige 
vähemalt ühes võistlusjuhendis nimetatud loomeliidus. 

 



Lisaks – võistlusjuhendi lisa 3. Dokumentide täitmise juhendi punkti 2 kohaselt - Kui kavandi esitavad 
ühiselt mitu juriidilist isikut või autorit, siis konkursil kvalifitseerumiseks piisab, kui neist vaid üks vastab 
kvalifitseerimistingimustele (omab nõuetele vastavat haridust või kuulub ühte nõutud loomeliitu). 
Seega on vastava hariduse puudumise või loomeliitu mittekuulumise juures võimalik kaasata 
kaasaautor, kellel on vastav(ad) tingimus(ed) täidetud. Sealjuures tuleb esitada Vorm 2. Ühise 
pakkumuse volikiri ning iga osaleva isiku kohta Vorm 3.  CV ning Vorm 4. Konkursil osalemise avaldus. 

07.02.2022 

KÜSIMUS: Kuidas mõista sellist töökorralduskava nõuet, et nimetahvel tuleb esitada koos kavandiga? 
Kas selle all mõeldakse lihtsalt asukoha määratlust või tahvli kavandit? 

VASTUS: Mõeldud on esitada nimetahvli asukoht kavandil või eraldi nimetahvli kavand, kui see on teie 
teoses eraldi planeeritud paigaldada, esitada. Selle võite välja tuua ja kirjeldada ka töökorralduskavas. 

 

KÜSIMUS: Kui pikalt peaks kavandi toomisest aadressile Järve 34a ette teatama ? 

VASTUS: Kontaktisik on Järve tn 34a koha peal valmis kavandeid vastu võtma kolmapäeval , 09.02.2022 
kella 09-16.30.ni ja neljapäeval 09.00-15.00. Palun teatage võimalusel 10-20 minutit enne jõudmist. 

 


