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L. Koidulale ja J.V. Jannsenile pühendatud
monumentaal-arhitektuurse lahenduse
ideekonkurss

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, riigihangete seaduse § 79
lg 1, Tartu Linnavalitsuse 6. märtsi 2012. a määruse nr 6 "Tartu linna hankekord" § 14 lg 1, lg 2,
Tartu Linnavalitsus
otsustab:
1. Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnal korraldada ideekonkurss Tartus Emajõe
vasakkaldal Kaarsillaga piirnevale pargialale L. Koidula ja tema isa J.V. Jannseni mälestuseks
monumentaal-arhitektuurse lahenduse saamiseks nimetusega “L. Koidulale ja J.V. Jannsenile
pühendatud monumentaal-arhitektuurse lahenduse ideekonkurss”. Ideekonkursi läbiviimise järgselt
soovitakse sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel projekteerimistööde
hankeleping ja ideekavandi monumentaal-arhitektuurse teose teostamise hankeleping. Maa-ala
üldehitustööde teostamiseks korraldatakse eraldi avatud hankemenetlus.
Ideekonkurss on kaheetapiline. Esimeses etapis valib žürii konkursil osalejate varasemalt teostatud
tööde referentstööde põhiselt välja 5 (viis) osavõtjat, kellele esitatakse ettepanek esitada
ideekavand. Osalemistasusid osalejatele ei maksta. Teises etapis hinnatakse esitatud ideekavandeid
ja koostatakse paremusjärjestus.
2. Määrata ideekonkursil kavandi esitanud osalejatele auhinnad (sisaldavad kõiki riiklikke makse)
järgmiselt:
1. koht 5000 eurot;
2. koht 4000 eurot;
3. koht 2000 eurot;
4.-5. koht 1500 eurot.
3. Määrata riigihanke eest vastutavaks isikuks Tiit Kaunissaare.
4. Moodustada ideekonkursi ideekavandite hindamiseks žürii järgmises koosseisus:
4.1. Jarno Laur (žürii esimees),
4.2. Tõnis Arjus (žürii aseesimees),
4.3. Tiit Kaunissaare,

4.4. Jaan Elken (Tartu Ülikooli maalikunsti õppetooli juhataja, professor, Eesti Kunstnike Liidu
volikogu liige),
4.5. Egle Tamm (kunstiteadlane, Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna
kultuuriväärtuste teenistuse vanemspetsialist),
4.6. Eesti Kujurite Ühenduse poolt nimetatud liige,
4.7. Eesti Arhitektide Liidu poolt nimetatud liige.
5. Korraldus jõustub 23. veebruaril 2016. a.
6. Korralduse peale võib esitada vaidlustuse riigihangete vaidlustuskomisjonile riigihangete
seaduses sätestatud korras 10 päeva jooksul, arvestades päevast millal pakkuja sai teada või pidi
teada saama oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest, kuid mitte pärast hankelepingu
sõlmimist.
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