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EESTI VABARIIGI LOOJATELE
PÜHENDATUD MÄLESTUSMÄRGI
IDEEKONKURSS
IDEEKONKURSI TINGIMUSED

Korraldaja/hankija:
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa tn 16, 80098 PÄRNU
Kaaskorraldaja:
Eesti Kujurite Ühendus, Vabaduse väljak 6, 10146 TALLINN

ÜLDSÄTTED
1. Ideekonkursi korraldajad
Pärnu Linnavalitsus – korraldaja/hankja
Eesti Kujurite Ühendus MTÜ - kaaskorraldaja
2. Ideekonkursi eesmärk
Ideekonkursi eesmärgiks on saada sobivaim ideekavand mälestusmärgile, mis on pühendatud
Eesti Vabariigi loojatele, kelleks olid Eestimaa Päästekomitee liikmed Konstantin Päts, Jüri
Vilms ja Konstantin Konik ning Pärnus iseseisvusmanifesti ette lugenud Hugo Kuusner.
Mälestusmärk on kavas rajada Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli esisele alale Eesti Vabariigi
100. aastapäevaks.
Ideekonkursile esitatava ideekavandiga võib vajadusel ette näha haljasalade ja jalgteede
struktuuri muutmise kogu võistlusala piires.
3. Ideekonkursi laad ja vorm
3.1. Ideekonkurss on ideekavandite (edaspidi kavand) konkurss.
3.2. Ideekonkurss on avalik, anonüümne ja üheetapiline.
3.3. Mälestusmärgi ja seda ümbritseva linnaruumi eeldatav teostusmaksumus on 200 000 eurot,
millest skulpturaalse kompositsiooni orienteeruv maksumus moodustab 60 %.
4. Osavõtuõigus
Ideekonkursist osavõtt on vaba, ühe osavõtja poolt esitatavate kavandite arvu ei piirata.
Ideekonkursist ei või osa võtta žürii esimees ja liikmed, nende perekonna liikmed, sekretär,
eksperdid ja isikud, kes on osalenud konkursi ettevalmistamisel.
5. Preemiad
5.1. Ette on nähtud I, II ja III preemia:
I preemia 11 000 EUR
II preemia 6 000 EUR
III preemia 3 000 EUR
5.2. Žüriil on õigus ilmselgelt võrdsete kavandite korral või piisavalt kvaliteetsete kavandite
puudumisel või kui laekub vähem kavandeid kui preemiate arv preemiate arvu muuta, sh jätta
preemiaid välja andmata. Preemiate suurusi vähendada pole lubatud.
5.3. Preemiad makstakse välja 30 päeva jooksul pärast ideekonkursi tulemuste avalikustamist.
Preemiad maksab välja Pärnu Linnavalitsus. Preemiad kuuluvad maksustamisele vastavalt Eesti
Vabariigi seadustele.
6. Žürii
6.1. Žürii esimees: Rainer Aavik, Pärnu Linnavalitsus, abilinnapea
6.2. Žürii liikmed:
Kaido Koppel – Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond, osakonna juhataja
Henri Eessalu – Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond, linnaarhitekt

Janno Poopuu – Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond, linnakunstnik
Nele Rent – Muinsuskaitseamet, Pärnumaa vaneminspektor
Mark Soosaar – Riigikogu liige
Trivimi Velliste – MTÜ Jaan Tõnissoni Selts, aseesimees
Jaak Soans – Eesti Kujurite Ühendus, skulptor
Tiiu Kirsipuu – Eesti Kujurite Ühendus, skulptor
Tanel Tuhal – Eesti Arhitektide Liit, arhitekt
Sekretär:
Korraldaja poolt määratud teenistuja või tema asendaja.
6.3. Otsustamisel omavad hääleõigust komisjoni esimees ja liikmed. Sekretäril hääleõigus
puudub.
6.4. Žüriil on õigus oma töö korraldada vastavalt vajadustele.
6.5. Žürii võib kutsuda žürii töös osalema lisaeksperte. Ekspertidel on õigus osaleda žürii
koosolekutel, kuid tal puudub otsustamisel hääleõigus.
7. Ideekonkursi keel
Ideekonkursi keel on eesti keel.
IDEEKONKURSI LÄBIVIIMINE
8. Ideekonkursi alustamine ja konkursitingimuste väljastamine
8.1. Ideekonkurss algab ideekonkursi kutse avaldamisega riigihangete registris
https://riigihanked.riik.ee. Ideekonkursi kuulutus avaldatakse Pärnu linna ja Kujurite Ühenduse
koduleheküljel: www.parnu.ee; www.kujurid.ee
9. Ideekonkursi alusmaterjalid
9.1. Asendiplaan ja käesoleva ideekonkursi tingimused, mis on Pärnu Linnavalitsuse korralduse
lisadeks 1 ja 2.
9.2. Fotod piirkonnast.
10. Küsimuste esitamine ja vastamine
10.1. Osalejatel on õigus saada ideekonkursi dokumentide kohta selgitusi ja lisateavet. Kõik
küsimused peavad olema esitatud eesti keeles läbi riigihangete registri, mis eeldab seda, et
osaleja on end registreerinud käesoleva hankemenetluse juurde. Küsimused saata hiljemalt
20.01.2017. Vastused edastatakse kõikidele huvitatud isikutele ja osalejatele kolme tööpäeva
jooksul alates vastava kirjaliku taotluse saamisest. Hankija ei vastuta riigihangete registri ja
seotud sidevahendite tehnilise toimimise eest.
10.2. Kõik küsimused ja vastused avaldatakse riigihangete registris teabevahetuse leheküljel.
11. Esitatavad materjalid
11.1. Graafiline materjal:
11.1.1 asendiplaan M 1:100 koos mälestusmärgi asukoha, seda ümbritseva linnaruumi
haljastuse, jalgteede, valgustuslahenduse, istepinkide jne näitamisega võistlusala piires;
11.1.2 kaks iseloomulikku perspektiivvaadet, mis foto- või arvutimontaažina kajastavad
mälestusmärki ja seda ümbritsevat linnaruumi parimal võimalikul viisil;
11.1.3 vajadusel mälestusmärgi lahendust selgitavad joonised, plaanid, lõiked, vaated, sõlmed.

11.2. Seletuskiri ehk selgitus valitud lahenduse põhjenduseks, arhitektooniliste ja
monumentaalsete detailide materjalide kohta.
11.2.1 seletuskirja kooseisus töö eeldatav teostusmaksumus, milles on eraldi välja toodud
skulpturaalse kompositsiooni ja mälestusmärgi ümbruse teostamismaksumused ideekonkursi
tingimuste punktis 3.3 nimetatud piirmäärasid järgides.
11.3. Skulpturaalse kompositsiooni eskiismakett mõõtkavas M1:10.
11.4. Kavandi kõik osad tuleb esitada lisaks graafilise materjalile digitaalselt trükikõlbulike .pdf
või .jpg failidena CD-l või USB mälukandjal.
12. Vormistuse nõuded
Kavandi graafiline materjal peab olema esitatud jäigale alusele kinnitatud paberil, vabas
formaadis (soovitavalt A3, A2). Jooniste ja maketi kvaliteet peab olema esinduslik ja
võimaldama korraldajal demonstreerida võistlustöid. Makett peab olema vormistatud
vastupidavatest materjalidest, et vältida vigastusi või purunemist. Seletuskiri koos töö eeldatava
teostusmaksumusega tuleb esitada trükitult formaadis A4.
13. Anonüümsus
13.1. Ideekonkurss on kuni võitja selgitamiseni anonüümne ja märgusõnaline. Kõik üksikud
joonised, seletuskiri ja makett peavad olema varustatud märgusõnaga (embleem või
numbrikombinatsioon ei ole lubatud). Antud tingimus kehtib ka digitaalselt esitatavate failide
kohta (kustutada/tühjendada faili identifitseerimisväljad atribuutide all).
13.2. Kavandi esitamise hetkel peavad kõik materjalid olema ühes kinnises, märgusõnaga
varustatud pakendis pealkirjaga „Mälestusmärk Eesti Vabariigi loojatele“.
13.3. Pakendisse tuleb lisada märgusõnaga varustatud kinnine ja läbipaistmatu ümbrik märkega
"Nimekaart", mis peab sisaldama töö autorite nimesid, (juriidilise isiku ärinime või füüsilise
isiku nime), allkirjasid, isikukoode/registrikoode ja elukoha/asukoha aadresse/e-posti aadresse
ning viidet, kellele kuulub autoriõigus või kuidas see jaguneb ning panga arveldusarve
numbreid.
14. Kavandite esitamine
14.1. Kavandite esitamine lõpeb 31.01.2017 kell 17.00.
14.2. Kavandid tuleb tuua kohale Pärnu Linnavalitsuse infolauda, Suur-Sepa tn 16, 80098
Pärnu, posti või kulleri teel esitatavate võistlustööde puhul peab osaleja tagama kavandi
saabumise tagamise hiljemalt 31.01.2017 kell 17.00.
14.3. Ideekonkursi kavandi pakendi füüsilisel üleandmisel kirjutab vastuvõtja pakendile
võistlustöö saabumise järjekorranumbri, kuupäeva ja kellaaja ning annab toojale samade
märgetega kinnituse pakendi esitamise kohta. Posti- või kullerteenuse teel saadetud kavandid
registreeritakse nende saabumisel analoogselt. Kinnitus pakendi esitamise kohta ja postitamise
või kullerteenuse kviitung on aluseks kavandi tagastamisel.
14.4. Ideekonkursile registreeritakse kavandite pakendid, mis on toodud kohale enne kavandite
esitamise tähtaega.
15. Žürii töö ja kavandite hindamine
15.1. Saabunud kavandid avatakse žürii koosolekul. Avamisel koostatakse kavandite avamise
protokoll, mis fikseerib kavandite koguarvu, saabumise järjekorranumbrile vastava märgusõna
ja märgusõnale vastava kavandi koosseisu.
15.2. Žürii otsustab, millised kavandid pääsevad hindamisele. Kavandeid ei hinnata kui:
15.2.1 kavandit pole esitatud ideekonkursi tingimuste punktis nimetatud 14.1 tähtajaks;
15.2.2 on rikutud anonüümsuse nõuet;

15.2.3 kavandit ei ole vormistatud komplekselt (vt ideekonkursi tingimuste punkt 11).
15.3. Žürii hindab vastavaks tunnistatud kavandite:
15.3.1 arhitektuurset ning skulpturaalset kvaliteeti ja funktsionaalsust, sh lahenduse
tänapäevasust, terviklikkust ja keskkonda sobivust,
15.3.2 lahenduse otstarbekust ja realiseeritavust: ehituslikku ökonoomsust ja kulude suurust
objekti elukaare jooksul, lahenduse teostatavust ja teostusmaksumuse vastavust ideekonkursi
tingimuste punktis 3.3 nimetatud piirmääradele.
15.4. Žürii koosolek fikseeritakse protokolliga. Töökoosoleku protokoll ei kuulu
avalikustamisele.
15.5. Kui žürii liikmel ei ole võimalik osaleda žürii koosolekul, võib ta oma arvamuse teatada
kirjalikult žürii poolt määratud ajaks.
15.6. Žürii võib teostamisvääriliste kavandite puudumisel konkursi nurjunuks tunnistada. Žürii
saab ideekonkursi nurjunuks tunnistada, kui selle poolt on 7 žürii liiget.
15.7. Žürii töö loetakse lõpetatuks peale žürii koosseisu lihthäälteenamusega paremusjärjestuse
väljaselgitamist ja selle otsuse fikseerimist märgusõnaliselt lõpp-protokollis või peale žürii
otsust ideekonkurssi nurjumise kohta. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks žürii
esimehe hääl. Vajadusel esitatakse märkused võidutöö edasise täiendamise vajalikkuse kohta ja
edasise tegevuse põhimõtted.
15.8. Žürii võib mälestusmärgi eeldatava teostusmaksumus tõepärasuse kontrollimiseks küsida
sõltumatut ekspertarvamust.
15.9. Lõpp-protokoll kuulub avalikustamisele Pärnu linna kodulehel.
15.10. Ideekonkursi tulemused kiidab heaks Pärnu Linnavalitsus.
IDEEKONKURSILE JÄRGNEV TEGEVUS
16. Ideekonkursi võitjaga sõlmitava lepingu tingimused
16.1. Pärast ideekonkursi võitja väljaselgitamist korraldab hankija võitjaga väljakuulutamiseta
läbirääkimistega hankemenetluse auhinnatud kavandi või selle osa realiseerimiseks ja
hankelepingu sõlmimiseks. Kui ideekonkursi võitja keeldub nimetatud väljakuulutamiseta
läbirääkimistega hankemenetlusel osalemisest või hankelepingu sõlmimisest või ei nõustu
nimetatud hankelepingu tingimustega (mh hankelepingu maksumusega), korraldab hankija
väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse paremuselt järgmise koha saanud
osalejaga. Kui hankija otsustab jätta ideekonkursi võitja nimetamata, korraldab hankija
väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse ideekonkursil kõige kõrgema koha saanud
osaleja(te)ga.
16.2. Ideekonkursi tulemus ei loo alust võidutöö lahenduse terviklikule realiseerimisele.
16.3. Korraldajal on õigus jätta hankeleping sõlmimata ja loobuda seega auhinnatud kavandi
või selle osa realiseerimisest, kui osaleja ei nõustu hankelepingu tingimustega, seda tingivad
korraldaja majanduslikud olud, kavandi mittesobimine korraldaja arendusplaanidega, korraldaja
arengukavade või investeerimisplaanide muutumine, korraldaja muud olulised põhjused või
muud korraldajast sõltumatud asjaolud. Eelkirjeldatud tingimustel on korraldajal õigus jätta
väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus korraldamata.
17. Kavandite tagastamine
17.1. Esitatud kavandid, väljaarvatud premeeritud kavandid, saab tagasi alates järgmisest
tööpäevast pärast otsuse väljakuulutamist.
17.2. Korraldaja säilitab ja vastutab ideekonkursi tingimuste punktis 17.1 mainitud kavandite
eest ühe kuu jooksul arvates ideekonkursi heaks kiitmisest Pärnu Linnavalitsuse poolt.
17.3. Korraldajal on õigus nimetatud kuupäevaks ära viimata jäetud kavandid utiliseerida.

18. Autoriõigused
18.1. Kõikide esitatud kavandite autoriõigused jäävad nende autoritele.
18.2. Auhinnatud kavandite omandiõigus, samuti varalised autoriõigused (välja arvatud õigus
teostamiseks) lähevad hankijale üle pärast auhindade väljamaksmist.
18.3. Auhindamata jäänud kavandite omandiõigused lähevad hankijale üle ideekonkursi
tingimuste punktis 17.2 ja 17.3 nimetatud kuupäevast alates.
18.4. Hankijal on õigus ideekonkursile esitatud kavandeid kasutada ideekonkursi tutvustamise
eesmärgil. Hankija võib esitatud kavandeid reprodutseerida ajakirjanduses ja teha üldsusele
internetis kättesaadavaks. Kavandite autorid nõustuvad kavandi avaldamisega ja näitusel
eksponeerimisega. Kavandi kasutamisel on hankija kohustatud viitama autorinimele.
18.5. Hankelepingu täitmise käigus loodud teoste varalised autoriõigused lähevad hankijale üle
pärast tööde vastuvõtmist ja nende eest tasumist. Muud autoriõiguste tingimused lepitakse
kokku hankelepinguga.
19. Osalemiskulud
Ideekonkursil osalemisega seotud kulusid osalejatele ei hüvitata.
VÕISTLUSÜLESANNE
Kavandada kaasaegne, kujunduslikult kõrgetasemeline, tehniliselt teostatav ning linnaruumi
sobiv monument, mis on ajas püsiv ning vähest hooldust nõudev.
Skulpturaalne kompositsioon võib sisaldada figuraalseid ja/või abstraktseid kujutisi ja elemente
või olla nende sümbioos.
Mälestusmärgi kavandamisel tuleb lähtuda ümbritsevast keskkonnast. Kompositsiooni keskne
ja soovitav asukoht paikneb Vanapargi tänavalt vaadatuna koolihoone kesktelje suhtes paremal.
Mälestusmärgi lahendus ei tohiks domineerida ülejäänud keskkonna üle ja häirida oluliselt
vaateid koolihoonele.
Pakutav lahendus võib ette näha skulpturaalse kompositsiooni keskse ja soovitava asukohaga
külgneva(te) jalakäijate ala(de), kõnnitee osa(de) ja haljasala(de) ümberkujundamise
väikesemahuliseks linnaväljakuks selliselt, et oleks tagatud takistusteta liiklemine
mälestusmärgiga külgneval alal (vajadusel perimetraalselt) ning inimeste kogunemine
tähtpäevadel monumendi juurde. Ideekavand võib sisaldada ettepanekuid istepinkide või
istumisalade paigutamiseks. Samuti vajadusel monumendi valgustamislahendusi ja selgitavate
vm tekstide paigaldamise asukohti.
Ideekavandiga võib ette näha haljasalade, kõnniteede jms ümberkujundamise kogu võistlusala
piires eesmärgiga tagada ühtne ja terviklik linnaruum ning vajadusel seotus mälestusmärgiga.
Mälestusmärk võib sisaldada Eesti Vabariik 100 temaatikat.
Paul Kerese mälestusmärgi asukohta ei muudeta, kõrghaljastus võistlusalal säilib, J.Vilmsi
mälestusjalakas on kavas likvideerida.
VÕISTLUSALA KIRJELDUS
Mälestusmärgi asukohaks on valitud Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli esine, sest Konstantin
Päts, Jüri Vilms ja Hugo Kuusner on selles majas varem asunud Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi
kasvandikud.

19.02.1918 otsustas Eestimaa kubermangu Maanõukogu (Maapäeva) vanematekogu
moodustada kolmeliikmelise Eestimaa Päästmise Komitee (Päästekomitee), mille kätte koondus
kogu võimutäius ja selle peamiseks ülesandeks sai iseseisva Eesti Vabariigi väljakuulutamine.
Päästekomitee liikmeteks valiti Konstantin Päts, Jüri Vilms ja Konstantin Konik. Komitee
algatusel Maapäeva vanematekogu poolt koostatud ja 21.02.1918 vastu võetud „Manifest
kõigile Eestimaa rahvastele“ esimene avalik ettelugemine toimus Pärnus 23.02.1918 Endla
teatri rõdult ning selle luges linnakodanikele ja Eesti pataljoni sõduritele tõrvikute valgel ette
Maapäeva saadik Hugo Kuusner.
Mälestusmärgi asukoht paikneb Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (reg-nr 27007),
Aia-Vanapargi-Karja-Kuninga tänavate ringristmiku vahetus läheduses, Pärnu Kuninga Tänava
Põhikooli (ajaloomälestis reg-nr 8321) ees, Vanapargi tänavalt vaadatuna hoone kesktelje
suhtes paremal.
Tegemist on kohaga, kus ristuvad mitu tähtsat liikumissuunda linnaruumis. Plaanitava RabaAia silla tulekuga muutub Aia tänav kesklinna ja rannapiirkonna oluliseks ühendajaks. Rüütli
platsi ja kooli vaheline lõik soovitakse muuta atraktiivseks jalakäijate alaks ning ajaloojooneks.
Asukoht on heaks kiidetud Pärnu Linnavalitsuse komisjoni Eesti Vabariik 100 28.01.2016
töökoosolekul ja Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni 06.09.2016 koosolekul.

