
 



"Loojad ja hoidjad" 
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SELETUSKIRI   
 
"LOOJAD JA HOIDJAD" 
 kätkeb endas mitmetasandilist ideed. 
Skulptuur kujutab  21. veebruaril 1918 vastu 
võetud Manifest kõigile Eestimaa rahvastele ehk 
Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti loojaid ja selle 
ettelugejat hoidmas selle manifesti aateid ja ideid 
"nagu üks mees". 
Seega on kujutatud inimesed justkui nii loojad, kui 
hoidjad käes kivisse raiutud pitsat kasutades uut 
Eesti bräni font Ainot, mis sümboliseerib seda 
ajaloolist hetke, mida teisalt on seda ka tänapäeval 
Eesti Vabariigis elavad inimesed. Kuna 
iseseisvusmanifesti loojad olid pärit just sellest 
Pärnu koolist, mille õuele kuju on kavandatud, 
jätkub järjepidevus justkui ka praegustes õpilastes. 
Maastikuarhitektuurne kujundus kordab 
ümmargust sümboolse pitsati vormi, moodustades 
alale väljaku ja samas tekitades graniitplaatidest 
tee, mis ühendab kahte kooli ees asuvat 
skulptuuri, suunab ja võimaldab kujude juurde 
liikuda. 
Väljaku keskosas on musta täringukivi sees 
punasest graniidist EV 100 sümboolika, mis annab 
alale lisamõõtme ja seob tervikuks pinnakatted ja 
hoone punasest tellisest fassaadi. 



Taimestuseks on valitud lihtsalt hooldatavad ja hea 
vastupidavusega taimed. Kujude taga olevatele 
aladele kavandatud Jaapani enelas ´Arnold´ annab 
kujudele oma tumeda lehestikuga hea tausta. 
Olemasoleva, säilitatava haljastustsega murualade 
juurde on kavandatud kuus pinki, mis võimaldavad 
istuda nii näoga skulptuuride, kui tänava poole. 
Pingid on valitud lihtsad, puhaste joontega, pinkide 
betoonosa on hall ja kerge kumerusega, et tekiks 
motiivi korduvus. 
Projekteeritud väljaku ja sõidutee vaheline ala on 
kavandatud korrastada ja haljastada vaip-aruheina 
ja jaapani enela kollaste lehtedega sordiga 
´Golden carpet´. 
Kooli peasissekäiku markeerima on kavandatud 12 
pollar tüüpi valgustit. Skulptuuri "Loojad ja hoidjad" 
valgustamiseks on kavandatud 4 LED-lampi, mis 
süvistatakse monumendi sisse ja üks suunatud 
prožektor, mis valgustab taiest eest poolt. 
 

 







 

  

 Mõõdud ja materjal 
 



 

Teostusmaksuvus 

 

Mälestusmärk "Loojad ja hoidjad" 
teostusmaksuvus koos seda ümbritseva 
maastikuarhitektuurse lahendusega mahub 
etteantud piirmäära sisse. 

Skulpturaalse kompositsiooni maksuvus on 
120 000 €  

ja maastikuarhitektuurse lahenduse 
maksuvus on 80 000 € 
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