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Eesti Keskuse disain võitis väärika arhitektuuripreemia 
 
Alar Kongatsi põhjamaadest 
inspireeritud uue 

Rahvusvahelise Eesti Keskuse 
projekt võitis ühe auhindadest, 
mida ajakiri “Kanada 

Arhitektuur” annab aasta 
parimatele töödele. 
 
Kokku anti välja 14 auhinda 
erinevatele arhitektuurifirmadele 

ja tudengitele üle Kanada 
disainilahenduste eest, mis 
esindavad innovatsiooni ja 

üleüldist kõrget taset ning milles 
on tähelepanu pööratud ka sotsiaalsele ja keskkonna jätkusuutlikkusele. 
 
Juba 51 aastat järjest on need auhinnad väga kõrgeks tunnustuseks Kanada 
arhitektuurisektori projekteerimistöödele. “Kanada Arhitekt” nimetab, et “keskendudes 
tellimustöödele, mis pole veel ehitusjärku jõudnud ja märkimisväärsetele üliõpilaste 

töödele, tunnustatakse auhindade jagamisega disainide ambitsioonikust ja toetatakse 
üleüldist disainide tipptaset.” 
 
Selle aasta auhinnaprogrammi raames esitati 190 professionaalset projekti ja üliõpilaste 
tööd. Nende seast andis  žürii välja 7 meisterlikkuse auhinda (Award of Excellence), 4 

tunnustuse auhinda (Award of Merit) ja 2 üliõpilaste meisterlikkuse auhinda. 
 
"Meil on väga suur au, et meie tööle selline auhind määrati," ütles Alar Kongats. "Uue 

keskuse disain esindab kogu Eesti kogukonna rasket tööd ja nägemust, ning me oleme 
väga õnnelikud, et sellise tunnustuse üle." 
 
Alar ja tema meeskond on loonud selgepiirilise, esteetiliselt meeldiva disaini, mis 
sisaldab jätkusuutlikke elemente looduslike materjalide kõrval. 

 
Auhinnatud projekte kirjeldatakse täies ulatuses “Kanada Arhitekt” 2018. aasta 
detsembrinumbris, mida võib vaadata siit. 

 
 
 
 
 

Arhitekt Alar Kongats 
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Rahvajõulupuul avati tutvustuskeskus 
 
Eesti Keskuse projekt avas oma 
tutvustuskeskuse laupäeval, 

8.detsembril iga-aastase 
Rahvajõulupuu pidustuste raames. 
 
Tutvustuskeskus, mis asub Eesti 
Maja peasissekäigu juures endise e-
Store ruumides, on keskne paik, kust 

saada informatsiooni Eesti Keskuse 
projekti kohta. Kogukonna liikmed ja 
külastajad võivad vaadata erinevaid 

slaide, kavandatud disaini 
arhitektuurilist kujundust ja osa saada 
muust teabest. 

 
Avamispäeval kutsuti noori üles osalema värvimisvõistlusel. Paljud lapsed värvisid pilte, 
mis kujutasid Alar Kongatsi loodud Eesti Keskust. 

 
Kõik on teretulnud läbi astuma uuest tutvustuskeskusest, mis on avatud Eesti Maja 

kontori töötundide ajal. 

 
Tähtis meeldetuletus käimasolevatest ettevõtmistest: 

 
Uudiskiri: Palume registreeruda projekti uudiskirja saamiseks. See toob teieni 

värskeimad uudised e-posti teel. Külastage http://estoniancentre.ca ja jagage meiega 
oma e-posti aadressi. 
 
Uuring: veel on aega jagada oma arvamust, kuidas soovite saada uut Eesti Keskust 
puudutavat teavet! Täitke veebiuuring aadressil http://www.estoniancentre.ca 
 
Hoidke end kursis! Tutvuge meie Facebooki lehega @EestiKeskus, et hoida silm peal 
viimastel uudistel, üritustel ja fotodel. 

 
Lisateabe saamiseks külastage palun: http://www.estoniancentre.ca 

Taimi ja Maali 
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