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1. Eesmärk, iseloomustus
AS Estiko tähistab 2018.aastal 100. sünnipäeva. Tähtpäeva tähistamiseks soovib Estiko Tartu
vanalinna paigaldada pingi, milles
kajastub Estiko ajalugu ja väärikus;
nimi Estiko on selgelt loetav ja äratuntav;
on selgelt äratuntav Estiko tuntuim toode kamm (ettevõtte varasem nimi on Estico Estonian Comb Factory).
Estiko 100 pingi ideekonkursi kavandile esitatavad nõudmised:
Estiko 100 pingi disain sobib Tartu avalikku ruumi, täiendab seda, on väärikas, meeldejääv,
kaasaegne ja atraktiivne;
Estiko 100 pink on temaatiline;
Estiko 100 pink arvestab avaliku ruumi nõuetega;
Estiko 100 pink on ilmastiku- ja vandaalikindel;
Estiko 100 pink on tehniliselt teostatav;
Estiko 100 pink on kasutajasõbralik.
2. Osavõtutingimused
Ideekonkursist võivad osa võtta kõik soovijad, välja arvatud žürii liikmed, eksperdid ning isikud,
kes on ideekonkursi korraldamisega seotud. Ideekonkursi kavandid esitatakse eesti keeles.
Kõik ideekonkursist osavõtuga seotud kulud ja riskid kannab osaleja.
3. Ideekonkursi žürii ja sekretär
3A. Ideekonkursi viib läbi ja võitja selgitab viieliikmeline žürii, kuhu kuuluvad:
Neinar Seli – AS Estiko nõukogu esimees
Ain Tammvere – AS Estiko juhatuse esimees
Triin Anette Kaasik – AS Estiko-Plastar juhatuse esimees
Tõnis Arjus – Tartu linnaarhitekt
Heiki Kalberg - Artes Terrae maastikuarhitektuuribüroo esindaja
3B. Ideekonkursi sekretär
Ideekonkursi sekretär on Aive Urberg (meil: estiko@estiko.ee).
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4. Lähteülesanne
4A. Ideekonkursil nõutavate osade kirjeldus
Ideekonkursi kohustuslike osadena soovitakse:
4AA. Illustreeriv joonis
4AB. Asendiplaan
4AC. Pingi vaated
4AD. Konstruktsioon
4B.

Selgitused kohustuslike osade juurde

4BA. Illustreeriv joonis
Illustreerival joonisel on visuaalselt edasi antud kavandatav idee, et tekiks ruumiline
ettekujutus kavandatavast pingist koos ümbritsevaga.
4BB. Asendiplaan
Estiko 100 pink paigaldatakse Pirogovi platsile Tartu vanalinnas Toomemäe jalamil.
Kavandil peab olema näidatud olemasolev ja/või kavandatav ümbritsev ala koos
pingikujundiga.
Asendiplaan on ideekonkursi tingimuste LISA 1.
4BC. Vaated
Esi-, külg- ja pealtvaadetel näidatakse täpsemalt pingi konstruktsioon ja materjalid.
4BD. Konstruktsioon
Kirjeldatakse või näidatakse pingi aluskonstruktsioon, materjalid ning kinnitused.
5. Temaatiline kirjeldus
1918. aastal omandas Albert Laretei kinnisvara Tartus Vabaduse tänav 32 ning seal asus tööle
vabrik. Saja aasta jooksul mitmeid kordi nime ja omanikku vahetanud vabrik oli peamiselt tuntud
kammivabriku nime all. Täna on Estiko 100protsendiliselt Eesti kapitalil põhinev peamiselt Tartus
tegutsevate ettevõtete grupp, kes on tööandjaks 350-le inimesele.
Estiko kolm suuremat tegevusala on pakendite tootmine, kinnisvara arendamine ja haldamine ning
HoReCa teenuste pakkumine. Estiko tütarfirma Estiko-Plastar toodab pakkematerjale, kilesid ja
kilekotte ning on Baltimaade juhtiv kilepakendite tootja.
Üheksakümnendate aastate alguses laienes majandustegevus kinnisvarasektorisse, Estiko haldab
mitut kaubanduskeskust, neist tuntuim on Tasku keskus Tartu kesklinnas. Estiko gruppi kuuluvad
Tartu suurim hotell Dorpat ning Toomemäe jalamil asuv Tartu ainuke 4tärni superior hotell Lydia,
mille naabruses asub Pirogovi plats.
6. Ideekonkursi läbiviimise kord
6A. Ideekonkursi kavandi dokumendid ja esitamise viis
6AA. Ideekonkursi kavandi dokumendid koosnevad kolmest osast:
Joonised A4 või A3 formaadis;
seletuskiri;
kontaktandmed.
6AB. Ideekonkursi kavandi dokumentide esitamise viis.
Ideekonkursi dokumendid palume laadida korraldaja uploadi kahes osas järgmiselt:
I osa: Pealkiri: Pink. „Ideekonkursi kavandi nimetus.“ (sisaldab: joonised,
seletuskiri).
II osa: Pealkiri: Pink. AUTOR. „Ideekonkursi kavandi nimetus.“ (sisaldab:
kontaktandmed).
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6B.

Ideekonkursi tähtaeg 21.05.2018 ja kavandi esitamise aadress

Ideekonkursi tähtaeg on 21.05.2018. Ideekonkursi kavand ja kontaktandmed palume laadida kahes
osas (vt p 6AB.) aadressile http://upload.estiko.ee , faili saaja meil on estiko@estiko.ee.
7. Küsimuste esitamine ja vastamine
Küsimusi saab esitada ideekonkursi toimumise aja jooksul, kirjutades
estiko@estiko.ee. Küsimustele vastame meili teel ühe tööpäeva jooksul.

meiliaadressile

8. Ideekonkursi kavandite hindamise kriteeriumid
Atraktiivsus;
kaasaegsus;
haakuvus temaatikaga;
sobivus linnaruumi;
teostatavus;
praktilisus kasutamisel.
9. Ideekonkursi žürii töö ja kavandite hindamine
Žürii töö toimub koosoleku vormis, koosolek(ud) fikseeritakse protokolliga;
Ideekonkursi kavandid avatakse žürii kinnisel koosolekul;
Iga žürii liige annab igale kavandile oma hindepunktid, žürii teeb otsuse punktienamuse
alusel;
Kui 1. ja 2. koha kavand kogub võrdselt punkte, viiakse võitja selgitamiseks läbi hääletus
kõigi žüriiliikmete vahel. Igal žüriiliikmel on üks hääl. Võitja on kavand, mis kogub rohkem
hääli;
Konkursi läbiviimisel on žüriil õigus rakendada eksperte, ekspertidel puudub hääleõigus;
Žürii hindab ainult õigeaegselt laekunud anonüümseid ideekonkursi kavandeid. Kavandite
vastavuse konkursi reglemendile otsustab žürii.
10. Ideekonkursi tulemuste avalikustamine
Estiko avaldab ideekonkursi tulemused hiljemalt 21.06.2018 kodulehel http://www.estiko.ee.
Ideekonkursil osalenutele teatatakse tulemused personaalselt.
11. Ideekonkursi auhinnafond, väljamaksmine ja konkursitööde tutvustamine
11A. Ideekonkursi auhinnafond
Estiko 100 pingi ideekonkursi auhinnafond on 1000 (üks tuhat) eurot, mille
korraldaja maksab välja ideekonkursi võidutööle. Korraldaja maksab auhinnatasu
välja kahe nädala jooksul pärast ideekonkursi tulemuste avaldamist. Auhinnatasu
makstakse välja vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
11B. Ideekonkursile laekunud kavandite tutvustamine, autoriõigused ja
projekteerimislepingu sõlmimine
Ideekavandi esitamisega annab osaleja korraldajale nõusoleku kavandi
tutvustamiseks näitustel, meedias jne. Ideekonkursi võidutöö autoriõigus läheb korraldajale
üle pärast auhinnaraha väljamaksmist. Korraldaja kinnitab, et soovib ideekonkursi võitjaga
sõlmida projekteerimislepingu. Kui võidutöö autori(te)ga läbirääkimised ebaõnnestuvad, on
Estiko 100 pingi ideekonkursi korraldajal õigus pöörduda teise koha autori(te) poole.
Ideekonkursi tingimused on koostatud kolmel lehel + lisa 1 ühel lehel.

