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LOOVISIKU LOOMETOETUSE TAOTLEMISEST .

Hea liidu liige! Edastame meeldetuletuse viimase aja kahest
olulisemast uuendusest loometoetuse taotlemise tingimustes, millest
üks on täpsustatud alatine muudatus, teine aga tingitud pandeemia
mõjudest ning esialgu kehtiv 18. aprillist kuni 31. detsembrini 2021.

1. Kultuuriministeerium on lõpuks selgusele jõudnud selle
osas, kuidas käsitleda loometoetuse taotlemisel erinevaid
töötamise lepinguid. Loometoetust võib saada vabakutseline ehk
inimene, kes ei ole avalikus teenistuses ega tööta töölepingu alusel,
muu võlaõiguslik leping (näiteks töövõtu-, käsundus-, litsentsi-,
autorileping) ei ole aga takistuseks. Samuti ei ole probleemiks
äriühingus osanikuks olemine, kui isik vastab loovisikute ja
loomeliitude seaduse § 16 nõuetele. Vabakutseliste
sotsiaalkindlustusest saate lisaks lugeda SIIN.

2. Seoses COVID-19 mõjuga aprillis 2021 on Vabariigi Valitsus
võtnud vastu LLS muudatuse, millega leevendatakse kuni 2021.
aasta lõpuni loometoetuse taotlemise tingimusi (vt LLS
18.04.21. vers. § 233):

● alates 18. aprillist kuni 31. detsembrini 2021 on vabakutselisel
loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on
loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud tulu
võlaõigusliku lepingu alusel või töövõimetoetust või osalise
töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni
584 eurot bruto (tavaolukorras on see summa 292 eurot);

● alates 18. aprillist kuni 31. detsembrini 2021 võib loovisik
loometoetusele lisaks teenida ühes kuus tulu võlaõigusliku
lepingu alusel või töövõimetoetust või osalise töövõime
kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni 584 eurot
bruto (tavaolukorras on see summa 292 eurot);

● alates 18. aprillist kuni 31. detsembrini 2021 võivad toetust
tulla taotlema ka need, kes said eelmisel aastal loometoetust
(tavaolukorras peab kahe loometoetuse vahel olema kaks
aastat pausi).

Vastav info ja uuendatud loometoetuse taotlus on üleval EMALi
kodulehel. Korduma kippuvatele küsimustele leiate vastuseid
Kultuuriministeeriumi kodulehel. Kui midagi jääb aga endiselt
selgusetuks ja ei EMALi ega ministeeriumi lehelt abi ei leia, võib alati
pöörduda oma murega EMALi loomekomisjoni poole aadressil
loomekomisjon@maastikuarhitekt.ee. Kui me vastust ka kohe ei tea,
siis uurime järgi!

Ühtlasi tuletame meelde, et EMAL jätkab loomestispendiumite
väljastamisega pandeemiaeelses korras, tingimusi vaata EMALi
kodulehel.

EMALi aastapreemiate konkursile laekus 27 tööd!
Liidu aastapreemiate konkursile oodati kandidaate kuni 20. augustini
ning on hea meel tõdeda, et saak oli tubli ja toekas. Konkursile
laekus 27 tööd ning žürii (koosseisus Soome maastikuarhitekt Pia
Kuusiniemi, maastikuarhitektid Sulev Nurme ja Eleriin Tekko,
keskkonnapsühholoog Silver Sternfeldt ning arhitekt ja urbanist Elo
Kiivet) on juba täie hooga tööle asunud, et hiljemalt novembri
alguses saaksime välja kuulutada selleaastased nominendid.
Ootusärev ja põnev aeg on seega taas algamas! Kõik ikka selle
nimel, et juba 9. detsembril võiksime arhitektuuripreemiate
auhinnatseremoonial üheskoos hea arhitektuuri üle rõõmustada.
Selleks, et edasiste uudiste ja teadaannetega kindlasti kursis olla,
hoidke silm peal Eesti Arhitektuuripreemiate kodulehel ja
Facebookil.

EMALi aastapreemiad 2020 üks laureaatidest - Elva linnasüda, Ülle
Maiste (Arhitektuuribüroo AT HOME), Diana Taalfeld (NU Arhitektuur)
Foto Kroon Kayvo

EMALi aastapreemiad 2020 laureaadid
Täpsemalt vaata Eesti Arhitektuuripreemiate kodulehelt
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Konkurss “Aasta ehitusprojekt 2021”
Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit kuulutas välja konkursi
„Aasta Ehitusprojekt 2021“. Tiitel antakse välja kahes kategoorias –
parim hoone ning parim rajatis.
EKEL valib parimat ehitusprojekti juba üheksandat korda. “Võistluse
konkurentsitihedus on aastatega aina kasvanud, konkursile on
esitatud palju suurepäraseid ehitisi ning nende projekteerimisega
seotud ettevõtteid ja insenere. Ootame selgi korral arvukat
osavõttu“, ütles Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu tegevjuht
Kalle Karron.
Konkursiga soovitakse tõsta esile huvitavaid hooneid ja rajatisi ning
tunnustada arhitekte ja ehitusinsenere, kelle loomingu tulemusena
need ehitised on valminud. Konkursi eesmärk on aidata kaasa
ehituskonsultatsiooniteenuste kvaliteedi, projekteerimisettevõtjate
maine ning tellijate teadlikkuse tõusule.
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 13. september. Konkursi
tingimused on leitavad EKELi kodulehelt.

Kuidas hoolitseda põllumajandusmaastike eest
IFLA Europe’i põllumajandusmaastike töögrupi sulest on ilmunud
brošüür, mis annab lühiülevaate sellest, miks ja kuidas peaks
tegelema põllumajandusmaastike säilitamise ja kaitsega.
Nimelt on põllumajanduse käsutuses Euroopas 175 miljonit hektarit
maad ning nii on selle mõju maastikele igal juhul tohutu.
Põllumajandus on mõjutanud keskkonda, kultuuri, ajalugu, poliitikat,
majandust ning pika aja vältel kujunenud põllumajandusmaastikud
peegeldavad Euroopa ajaloolist kujunemist. Neisse maastikesse
talletunud rikkus, teadmised ja kogemused vajavad kaitset ja
teadvustamist, et tagada nii nende maastike kui nende
kasutamisega seotud oskuste säilimine ja edasiarendamine.
Brošüüriga saate tutvuda SIIN.

2020 võitja rajatiste kategoorias: kõrgepingemast “Soorebane”,
Empower AS ja arhitektuuripraksis PART. Foto: Tõnu Tunnel

Chaumont-sur-Loire’i rahvusvaheline aiafestival kutsub eestlasi
osalema
EMALiga on ühendust võtnud rahvusvahelise Chaumont-sur-Loire’i
aiafestivali meeskond, et kutsuda Eesti maastikuarhitekte üritusest
osa võtma. Viimati osales Eesti esindus festivalil 1992. aastal, ent
sellest alates on festival kinnistanud end kaasaegse aia- ja
maastikukujunduse katselaboratooriumina ning kasvanud üha
suuremaks ja suurejoonelisemaks. Lisainfo ja täpsemad tingimused
konkursil osalemise kohta SIIN.
Selleaastase festivali alateema on “Biomimikri aias”, mis, kogudes
inspiratsiooni looduse vormidest, materjalidest ja funktsioonidest
küsib endalt, kuidas kujundada aeda nii, et see jäljendaks looduses
toimivaid struktuure ja protsesse. Kogudes inspiratsiooni
bioluminessentsist, termoregulatsioonist, vee pindpinevusest,
tuuletakistusest ja teistest loodus-füüsikalisestest nähtustest,
tuuakse loodus, taimed ja loomad tagasi inimloomingu keskmesse.
Seekordse festivali töödega saate lähemalt tutvuda SIIN.
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Ilmunud on raamat “Tallinna pargid ja haljasalad”
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet andis välja raamatu
„Tallinna pargid ja haljasalad“. Põhiliselt on teksti kirjutanud Tiina
Tallinn, kuid oma panuse on andnud ka Tiina Tuulik, Elle Pent ja
Olev Abner. Raamatu peatoimetaja on Kristiina Kupper, abiliseks
Tiina Tammet. Kujunduse on teinud Marje Eelma Tuumik Stuudio
OÜ-st. Raamatut illustreerib üle 600 erineva ajaloolise või
tänapäevase foto ja kaardi. Raamatu hinnaks on 60 € ning seda
saab osta Tallinna Botaanikaaiast, Tallinna Loomaaiast ja Kadrioru
pargist.

Foto: Tuumik Stuudio

EUROPAN 16 võistlus
Välja on kuulutatud EUROPAN 16 võistlus, millega noori arhitekte,
linnaplaneerijaid ja maastikuarhitekte kutsutakse esitama oma ideid
ja projekte Euroopa linnade inimlikumaks muutmiseks. Võidutöid
ootab lisaks aule ja kuulsusele ka reaalne ellurakendamine, mis
muudab võistluse suurepäraseks platvormiks, mille kaudu meie
ühise ruumi arengusse kaalukas panus anda. Võistlustööde
esitamise tähtaeg on 17. septembril. Lisainfot EUROPANi kohta
leiate SIIT.

Tallinna linna territooriumist üle poole moodustab rohelus. Maastik
on väga mitmekesise pinnamoega – siin leidub rabasid, metsi,
jõgesid, järvesid ning linn asub mere kaldal. Aastasadade jooksul
oleme osanud linna ümber kujundades neid väärtusi säilitada ja iga
põlvkonnaga on lisandunud oma kultuurkiht.

Raamat „Tallinna pargid ja haljasalad“ annab ülevaate Tallinna
aedade ja parkide ajaloost alates keskajast. Lisaks üldtuntud
parkidele – vanalinna bastionaalvööndi parkidele ja Kadrioru pargile
– on jäädvustatud enam kui 100 aia ja pargi lugu. Üks pilt ütleb
enam kui 1000 sõna ja nii on raamatus rohkelt pildimaterjali, mille
abil minevikku rännata. Tekst ja fotod on viidetega.

Eesti maastikuarhitektuuri ajalugu käsitlevat teost seni välja ei ole
antud ja seetõttu võib Tallinna pika ja värvika haljastuse ajalooga
tutvumisel tõmmata paralleele Eesti maastikule. Teos on hea
õppevahend maastikuarhitektuurist huvitatud õpetajatele ja
õpilastele/üliõpilastele.

Fotod: Tuumik Stuudio

Raamatust leiab igaüks enda jaoks midagi huvitavat ja kaart annab
lugejale võimaluse kogeda kodulinnas jalutades avastamisrõõmu
ning omandada uusi teadmisi.

IFLA Europe’i juuli ja augusti uudiskirjad
IFLA juuli kuukirjas on tutvustatakse IFLA põllumajandusmaastike
töögrupi poolt kokku pandud brošüüri “Kuidas hoolitseda
põllumajandusmaastike eest” ning Metamorphose/FFP France’i
maastikuarhitekti Ariane Smythe’i projekti Nelson Mandela Park
Epernay, mille eesmärgiks on muuta roheala kättesaadavaks just
haavatavatele ühiskonnagruppidele.
IFLA augusti kuukirjas kuulutatakse välja, et algab IFLA Europe’i
tudengite ja noorte erialaprofessionaalide võistluse rahva lemmiku
hääletus. Lisaks tutvustatakse Berliinis asuvat Anita Berberi parki.

https://www.europan-europe.eu/en/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Europan_16_Relance_Juin&utm_medium=email
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VÕISTLUSED:

Kiviõli linnakeskuse arhitektuurivõistlus
Lüganuse Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas
välja Kiviõli linnakeskuse arhitektuurivõistluse eesmärgiga muuta
linnasüda inimsõbralikuks keskkonnaks ning korrastada ajalooline
õunapuude aia park. Arhitektuurivõistlusega loodetakse leida
terviklik ruumiline lahendus Kiviõli keskusele, mis muudaks
linnaruumi praegusest lahendusest inimsõbralikumaks ja
mitmekesisemaks, tänapäevaseks, esinduslikuks ja kohalikku
identiteeti rõhutavaks avalikuks ruumiks, mis pakub meeldivat ja
turvalist olemist ning tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal
aastaajal. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 2. september ja
võistlustingimused saab alla laadida SIIT.

Kadrina keskuse ja kooli arhitektuurivõistlused
Kadrina vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldab
kaks arhitektuurivõistlust otsimaks uusi arhitektuurilahendusi nii
aleviku keskusele kui ka Kadrina Keskkooli uuele hoonele. Kadrina
keskuse ja Kadrina Keskkooli võistlusalad on omavahel seotud,
kuna kool asub keskuse piirkonnas ning on aleviku
sümbolväärtusega keskseks objektiks. Kuigi arhitektuurilahenduste
otsimiseks korraldatakse kaks eraldi arhitektuurivõistlust, oodatakse
tulemuseks kahe objekti vahel tekkivat sünergiat ning kooli ja avaliku
ruumi võidutööde autorid peavad tegema võistlusele järgnevates
etappides koostööd. Kooli võistlusele oodatakse töid 19. augustiks,
Kadrina keskuse võistlusele – 21. septembriks. Lisainfo SIIN.

Tõrvandi aleviku keskuse arhitektuurivõistlus
Kambja vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas
välja arhitektuurivõistluse, et leida parim lahendus Tõrvandi
multifunktsionaalse keskuse hoonestusele, mis hõlmab
kogukonnahoonet, koolimaja ja spordihoonet. Ideekonkursilt
oodatakse valla avalikku ruumi rikastavat kõrgetasemelise
arhitektuuriga terviklahendust Tõrvandi keskusele. Võistlustööde
esitamise tähtaeg on 15. september. Lisainfo SIIN.

Pärnu Pika, Pargi, Laia ja Aia tänavate vahelise kvartali
arhitektuurivõistlus
Pärnu linnavalitsus otsustas kuulutada välja Pika, Pargi, Laia ja Aia
tänavate vahelise kvartali arhitektuurivõistluse, millega otsitakse
kinnistutele ning nendega vahetult külgnevale avalikule linnaruumile
parimat planeeringu- ja hoonestuslahendust. Arhitektuurivõistluse
tööd peaksid pakkuma lahendusi, kuidas muuta see piirkond
liikujaile arusaadavaks, loogiliseks, avatuks ja linnaruumiliselt
põnevaks. Ühtlasi peaks võistlustööd näitama, mil moel saaks
soodustada keskkonnasäästlikumaid liikumisviise ning vähendada
kesklinnas üldist autokasutust ja parkimiskoormust. Võistlustööde
esitamise tähtaeg on 22. oktoober. Lisainfo SIIN.
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Laagri riigigümnaasiumi skulptuurikonkurss
Riigi Kinnisvara koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga
kuulutas välja kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose
ideelahendus Laagri riigigümnaasiumi esisele haljasalale.
Kunstikonkursil otsitakse ümbritsevat keskkonda rikastavat,
kaasaegse vormikeelega skulpturaalseid või installatiivseid töid.
Ideelahenduse kontseptsioon peab olema mõistetav ning atraktiivne.
Kunstiteose temaatika võiks olla seotud hariduse, vaimse arengu ja
teadmiste omandamisega. Kavandeid oodatakse 27. oktoobrini,
lisainfo SIIN.

SÕNA SAAVAD UUED LIIKMED .

ANASTASIA BÕSTROVA

Milline on Sinu hariduskäik?
Lõpetasin Pärnu Vene Gümnaasiumi, siis sain kõrghariduse Tartu
Tervishoiu Kõrgkoolis ja peale seda läksin õppima maastiku-
arhitektuuri Tallinna Tehnikaülikoolis, kus omandasin sel erialal nii
bakalaureuse- kui magistrikraadi. Pool aastat bakalaureuseõppest
veetsin Erasmusega Lissaboni Maaülikoolis (Instituto Superior de
Agronomia).

Kuidas leidsid tee just maastikuarhitektuuri juurde?
Otsus minna õppima maastikuarhitektuuri "küpses" mu sees juba
õige mitu aastat peale gümnaasiumi lõpetamist. Ei hakka varjama,
et alguses puudus mul täpne arusaam sellest, millega
maastikuarhitektuur tegeleb. See ala tundus mulle tol ajal pigem
loomingulise kui praktilisena, seega esmase kõrghariduse valimisel
langetasin otsuse meditsiini kasuks. Selle lõpetamisel aga tundsin,
et kuigi olen rahul oma valikuga, siis korralik loominguline
potentsiaal jääb veel kasutamata ja rakendamata. Hakkasin otsima
võimalusi kuidas seda parandada ja leidsin, et Tallinna
Tehnikaülikooli Tallinna Kolledž korraldas vastuvõtu maastiku-
arhitektuuri erialale. Pusle läks kokku.

Millega oled pärast õpingute lõppu tegelenud?
Asutasime kursusekaaslasega koos maastikuarhitektuuribüroo
Verte!, kus töötamegi maastikuarhitektidena, rakendades ülikoolist ja
elust saadud teadmisi ja oskusi.

Mida ootad kõige rohkem EMALilt?
EMALilt ootan võimalusi erialaselt areneda, suhelda ala
spetsialistidega, omada ülevaadet sellest, mis maailmas toimub, ehk
hoida nö käsi pulsil. Õpingute lõppedes ja päriseluga jätkates, koos
sellega kaasnevate nõudmiste, piirangute, kiiruse, vahel
pettumustega, on oht muutuda tuimaks ja formaalseks. Sellise
loomingu- ja unistamisevõimu taandarengu ennetamiseks liitusin
EMALiga. Et oleks motivatsioon aeg-ajalt "loksutada" mõtteid ja
ideid enda peas.

https://www.rkas.ee/et/laagri-riigigumnaasiumi-kunstikonkurss

