
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 - rahvusvaheline astronoomia-aasta 

 

400 aastat pärast seda, kui Galileo Galilei leiutas 

teleskoobi, kuulutas ÜRO 2009.a rahvusvaheliseks 

astronoomia-aastaks ning määras UNESCO selle 

aastaga seotud sündmuste juhtorganisatsiooniks. 

Koostöös Rahvusvahelise Astronoomiaühinguga 

(IAU) on kavas läbi viia teavituskampaania ja 

hulgaliselt erinevaid üritusi. Eesmärgiks on uudistada 

universumit, suurendada inimeste teadmisi 

astronoomiast ja selle mõjust reaalteadustele, 

filosoofiale, kultuurile ja säästlikule arengule. 

UNESCO esitas oma liikmesriikidele üleskutse 

moodustada astronoomia-aasta tähistamiseks ning 

kohalike sündmuste läbiviimiseks rahvuslikud 

komiteed.  

 

Eesti kutselisi astronoome esindab Rahvusvahelises 

Astronoomiaühingus Eesti Teaduste Akadeemia 

kaudu Eesti Rahvuslik Astronoomia Komitee. 

Lisainfot astronoomia-aasta kohta saab veebilehelt 

http://www.astronomy2009.ee 

 

UNESCO tähtkalender 

 

UNESCO kutsub liikmesriike üles esitama 

väljapaistvate isikute või ajalooliste sündmuste 

ümmargusi aastapäevi (50., 100. jne) UNESCO 

tähtkalendrisse, et neid aastatel 2010-2011 

rahvusvaheliselt tähistada. Esitada võib isikuid, kelle 

looming või tegevus omab maailmaajaloolist või 

regionaalset tähendust, on kooskõlas UNESCO 

ideaalide ja väärtustega ning kelle tähtpäeva riik ise 

üldrahvalikult tähistab. Riiklikke või sõjalisi 

aastapäevi esitada ei saa. 

 

Taotlusi saab esitada rahvuslike komisjonide kaudu. 

Tähtaeg taotluste esitamiseks UNESCO ERKsse on 5. 

jaanuar 2009. Vastavaid vorme ja täpsemat infot 

saab UNESCO ERKst. 

 

Veealuse kultuuripärandi kaitse konventsioon 

jõustub jaanuaris 2009 

 

Veealused mälestised ja kaitsealad kätkevad endas 

eripalgelisi haldamise, kaitsmise ja säilimise 

probleeme, mis vajavad lahendusi. Konventsioon 

loob võimaluse veealuse kultuuripärandi 

seaduslikuks kaitseks, aidates ka vähendada 

sukeldujate röövretki vanadele laevavrakkidele ning 

sellega seonduvat ebaseaduslikku kaubandust, mis 

on maailmas muutunud tõsiseks probleemiks.  

 

UNESCO peakonverentsil 2001. a vastu võetud 

 

 

konventsioon tugineb neljale põhimõttele: veealuse 

kultuuripärandi säilitamise kohustus; säilitamine 

soovitavalt in situ ehk vee all; pärandit ei tohi ärilistes 

huvides ära kasutada; rahvusvahelise koostöö 

edendamine veealuse kultuuripärandi kaitse vallas, allvee-

arheoloogia õppe- ja uurimistöö tõhustamine ning 

avalikkuse teadlikkuse tõstmine veealuse kultuuripärandi 

olulisusest.  

 

Muinsuskaitseamet ja kultuuriministeerium toetavad 

põhimõtteliselt konventsiooniga ühinemist. Ministeerium 

on asunud ette valmistama konventsiooni heakskiitmise 

või ratifitseerimisega seotud materjale. 

Kultuuriministeeriumi hinnangul on konventsiooni 

rakendamiseks ilmselt vaja muuta muinsuskaitseseadust, 

täpsustades veealuse pärandiga seonduvaid mõisteid ja 

reguleerides veealusele kultuuripärandile juurdepääsuga 

seotud loamenetlust. 

 

Täitevkogu 180. istung 

 

30. septembrist 17. oktoobrini toimus Pariisis UNESCO 

täitevkogu 180. istung. Tiheda päevakorra olulisemate 

punktide hulgas olid peadirektori raport programmi 

„Haridus kõigile“ elluviimise hetkeseisu kohta, UNESCO 

strateegia kliimamuutustele reageerimise osas, ülevaade 

Aafrikale suunatud teaduse ja tehnoloogia tegevuskava 

rakendamisest ning esialgsed ettepanekud 

organisatsiooni programmi ja eelarve kohta aastatel 2010 

– 2011. Täitevkogu raames toimus ka põliskeelte ja 

ohustatud keelte kaitsele pühendatud debatt, mis käsitles 

keelte rolli programmi „Haridus kõigile“ eesmärkide 

saavutamisel säästliku arengu kontekstis.  UNESCO ERKst 

osales Doris Kareva. 

 

Täitevkogus on oma esindajad 58 riigil UNESCO 193 

liikmesriigist. Täitevkogu koguneb kaks korda aastas ja 

tema ülesandeks on suunata ja jälgida peakonverentsi 

poolt heaks kiidetud programmi elluviimist.  
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UNESCO põhikirja menetlemine Riigikogus 

 

UNESCO põhikiri kiideti Riigikogus heaks eelnõu 

teisel lugemisel 12.11.2008. 

 

2007. aastal selgus, et UNESCO põhikirja 

heakskiitmist ei ole riigisiseselt 1991. a korrektselt 

menetletud. Riigikogu on ka varem menetlenud 

tagantjärele välislepinguid, millega ühineti 1990. 

aastate algul ebakorrektselt. Näiteks võib tuua 

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) põhikirja ja 

selle muudatuste heakskiitmise seaduse. 

Vaatamata sellele, et Eesti ei ole põhikirja 

ühinemise ajal vajaliku õigusaktiga heaks kiitnud, 

on Eesti käitunud kui UNESCO liige (mh maksnud 

liikmemaksu) ning Eestit peab organisatsiooni 

liikmeks ka UNESCO. Põhikirja tagantjärele 

heakskiitmisel ei ole tähendust rahvusvahelise 

õiguse järgi. Küll aga võimaldab põhikirja 

tagantjärele menetlemine muuta põhikirja 

heakskiitmise korrektseks ka Eesti õiguse järgi ja 

aitab vältida võimalikke riigisiseseid 

pädevusvaidlusi. Samuti võimaldab see põhikirja 

tõlke avaldamise Riigi Teatajas.  

 

Läti HTMi ekspertide ja UNESCO Läti Rahvusliku 

Komisjoni sekretariaadi visiit HTMi 

 

17.10.2008 toimus Läti HTMi ekspertide ja UNESCO 

Läti Rahvusliku Komisjoni sekretariaadi visiit meie 

HTMi. Tegemist oli tutvumisvisiidiga, mille raames 

käsitleti HTMi ja UNESCO rahvuslike komisjonide 

koostööd Läti näitel. Ettekanded Läti tööst UNESCO 

liinis tegid UNESCO Läti Rahvusliku Komisjoni 

peasekretär Dagnija Baltina ja Läti HTMi 

üldharidusosakonna juhataja Arturs Skrastiņš. 

Dagnija Baltina rõhutas, et koostöö UNESCO 

rahvusliku komisjoniga aitab tõsta ministeeriumi 

mainet, edendab interdistsiplinaarsust, suurendab 

kodanikuühiskonna kaasatust, tihendab heade 

kogemuste vahetamist nii riigisiseselt kui 

rahvusvahelisel tasandil, loob võimalusi ekspertide 

tööks UNESCO rahvusvahelistes võrgustikes. Arturs 

Skrastiņš nimetas UNESCOt kujundlikult 

vihmavarjuks, mille alla on riigil kasulik koondada 

mitmeid haridusvaldkonna tegevusi. UNESCO 

ERKist osalesid Kerli Gutman ja Katrin Rein. HTMi 

poolt osalesid kohtumisel ka üldharidusosakonna 

juhtaja Tiina Kivirand ja mitmed teised HTMi 

eksperdid.  

 
Eesti kutsuti rahvusvahelise statistikatöögrupi 

liikmeks (IKT hariduses)  

 

15.10.2008 tehti Eestile UNESCO 

Statistikainstituudi poolt ettepanek eksperdi 

nimetamiseks rahvusvahelisse statistikatöögruppi, 

mis tegeleb informatsiooni- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia statistikaga 

hariduses. Koostöös Eesti Statistikaametiga 

otsustati, et meie ekspert peaks olema 

haridusvaldkonna ekspert.  

 

 

UNESCO infopädevuse koolitajate koolitusseminar  

21.-23.08.2008 toimus Tallinna Ülikoolis UNESCO 

infopädevuse koolitajate koolitusseminar, mille korraldasid 

Tallinna Ülikooli infoteaduste instituut, Eesti 

Rahvusraamatukogu ja Tallinna Tehnikaülikooli 

raamatukogu. Seminari eesmärgiks oli anda infopädevuse 

arendajatele kaasaegseid teadmisi ja oskusi ning kaasa 

aidata infoga seotud kompetentside arendamisele heade 

tavade ning kogemuste valdkonnas. Seminaril osalesid 42 

koolitajat Norrast, Taanist, Tšehhist, Lätist, Leedust, 

Venemaalt, Gruusiast, Ukrainast ja Eestist.  

UNESCO infopädevuse koolitusseminarid toimuvad 

maailma erinevates regioonides, et laiendada ja süvendada 

infopädevuse valdkonda. TLÜs toimunud seminar oli üks 

kolmeteistkümnest 2008-2009 toimuvast 

koolitusseminarist, mis on kavandatud nö infopädevuse 

meistriklassidena, et osalejad saaksid arutleda 

päevakohastel teemadel, teooriate, õpetamis- ja 

õppimiskäsituste ning -meetodite alal.  

Filosoofiapäev ja esseekonkurss kooliõpilastele  

 

20.11.2008 tähistavad UNESCO filosoofiapäeva 

traditsiooniliselt Soome ja Eesti koos, kaasates sel aastal nii 

Helsingi Ülikooli kui Tallinna Ülikooli. Kahepäevane 

seminar, mis käsitleb filosoofia saatust ja staatust, algab 

20.11. Helsingi Ülikooli aulas, kus kõnelevad professorid 

Tõnu Viik ja Heta Gylling ning tudengid Margus Ott ja Vesa 

Korkkunen. Igale ettekandele järgneb diskussioon. 

Järgmisel päeval jätkub seminar Tallinna Ülikoolis 

sümpoosioni vormis, mille juhatab sisse Philippe Ratte 

UNESCO peakorterist, moderaatoriks on Leo Luks.  

Lisaks organiseerisid Soome UNESCO ühendkoolid 

filosoofiapäeva puhul koostöös partneritega filosoofia 

esseekonkursi Läänemeremaade keskkooliõpilastele.  

„Lood sõpradest“ - Balti ja Kaukaasia riikide 

kooliõpilastele suunatud koostööprojekt 

 

Tegemist on jätkuga 2003. a algatatud projektile 

„Tsivilisatsioonidevaheline dialoog. Kaukasus”. Projekti 

esimeses etapis, mis algab 2009. a veebruaris, 

keskendutakse Balti riikide ja Gruusia koostööle. 

Eesmärkideks on tugevdada riikidevahelist koostööd, 

arendada õpilaste loovust ning toetada humanismi ja 

sallivust, tugevdada lugemisharjumust, edendada 

kultuuridevahelist dialoogi, käsitleda lugude jutustamise 

traditsiooni kui vaimse kultuuripärandi osa, mis kasvatab 

huvi ja austust nii oma kui teiste riikide elanike 

traditsioonide ja tavade vastu. Projekti käigus palutakse 

kooliõpilastel kirjutada lugusid teemal sõbrad ja sõprus: 

milline peaks sõber olema või millised sõbrad kellelgi üle 

maailma on. Osaleda võivad kuni 16-aastased õpilased. Iga 

riik valib välja 10 parimat lugu, lugude autorid kohtuvad 

Lätis toimuvas laagris. 40 väljavalitud lugu avaldatakse 

raamatuna. Projektile luuakse Läti Microsofti toel oma 

internetilehekülg (osalevate riikide keeltes ja inglise 

keeles). Peakorraldaja on UNESCO Läti Rahvuslik Komisjon, 

kaaskorraldajad Eesti, Gruusia ja Leedu UNESCO 

rahvuslikud komisjonid.  
 

 

Eesti tegevused 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFINTEA konverentsid 

 

19.-22.05.2009 toimub Brasiilias ülemaailmne 

täiskasvanuhariduse konverents CONFINTEA VI. 

Konverentsiks valmistasid liikmesriigid ette 

põhjalikud riiklikud raportid, Eesti raport on 

UNESCO Elukestva õppe instituudi hinnangul 

Euroopa lõikes üks paremaid. Euroopa piirkonna 

eelkonverents toimub 3.-5.12.2008 Ungaris, kus 

Eestit esindab 4-liikmeline delegatsioon. Eesti 

raporti koostaja, UNESCO ERKi liige Talvi Märja 

esineb konverentsil ettekandega.  

 

Säästvat arengut toetava hariduse ülemaailmne 

konverents  

 

31.03-02.04.2009 toimub Saksamaal säästvat 

arengut toetava hariduse ülemaailmne konverents. 

Konverentsiks valmistasid liikmesriigid ette 

põhjalikud raportid. Eesti raporti koostas UNESCO 

ERKi liige Imbi Henno,. 

 

Konverents "Kaasav haridus: tee tulevikku"  

 

25.-28.11.2008 toimub Genfis kaasavat haridust 

käsitlev konverents. Konverentsiks koostas Eesti 

raporti Rahvusvahelisele Hariduse Büroole ning 

haridusministri kirjaliku sõnavõtu. Konverentsil 

osaleb Eesti delegatsioon, kuhu UNESCO ERKist 

kuuluvad Katrin Rein ja Kerli Gutman. 

 

Biosfääri kaitseala ja säästva arengu seadus  

30.10.2008 toetas Vabariigi Valitsus säästva arengu 

seaduse täiendamist. Eelnõus sätestatakse 

biosfääri programmiala definitsioon, et tagada 

biosfääri kaitsealade jaoks vajalik õigusruum. 

Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala loodi 

Eestis 1989. aastal, see hõlmab Saaremaa, 

Hiiumaa, Vormsi ja Muhu saari koos neid 

ümbritseva merega. 1990. aastal tunnustas 

UNESCO meie biosfääri kaitseala sertifikaadiga, mis 

kehtib 2015. aastani. 1990. aastatel moodustas 

Keskkonnaministeerium selle ala haldamiseks 

administratsiooni kolme keskusega (Saaremaal, 

Hiiumaal ja Vormsis). 2003. aastal loodi sihtasutus 

“Biosfääri programm”. Praegu toimub biosfääri 

kaitseala tegevus eelkõige mittetulunduslikuna. 

Säästva arengu seaduse täiendamise seaduse 

eelnõu võimaldab edaspidi Lääne-Eesti saarestiku 

biosfääri kaitsealaga seonduvaid tegevusi 

jõulisemalt jätkata ning Eestil kaasa rääkida ÜRO 

säästva arengu temaatikas.  

Rahvusvahelise bioeetika komitee 15. istung  

28.-29.10.2008 toimus UNESCOs rahvusvahelise 

bioeetika komitee 15. istung. 29.10. toimunud 

sessiooni juhatas komitee liige, prof. Toivo 

Maimets, kes pidas ka ettekande inimkloonimise 

rahvusvahelise regulatsiooni töögrupi 

töötulemustest. 30.10. toimus IBC ja IGBC 

(valitsustevaheline bioeetika komitee) ühisistung. 

 

 

 

„Kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja 

edendamise konventsiooni“ Eesti komisjoni esimene 

koosolek  

 

13.11.2008 toimus kultuuriministeeriumis „Kultuuri 

väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise 

konventsiooni“ Eesti komisjoni esimene koosolek. 

Komisjoni ülesandeks on kultuuriministeeriumi nõustamine 

konventsiooniga seotud küsimustes ning kultuuri 

väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamisega 

seotud teabe jagamine ja vahendamine. Komisjon 

koordineerib ka UNESCOle iga 4 aasta tagant tehtava 

aruande koostamist.  

 

Konventsiooni eesmärkideks on lünga täitmine 

rahvusvahelises õiguses rea õiguste ja kohustuste 

kehtestamise kaudu, kultuuri kaasamine teistesse 

valdkondadesse sh säästvasse arengusse ja 

arengukoostöösse, kultuurikaupade- ja teenuste kahetise - 

kultuurilise ja majandusliku - aspekti rõhutamine. Eesti 

jaoks on konventsioon kultuuripoliitiline alusdokument, 

vahend rahvusvaheliseks koostööks ja kultuuri rolli 

tugevdamiseks Eesti arengukoostöös ning 

loomemajanduse edendamiseks ja nii Eesti omakultuuri kui 

kultuurilise mitmekesisuse toetamiseks Eestis. Vabariigi 

Valitsus kiitis konventsiooni heaks 23.11.2006. 

 

Koosolekul keskenduti kultuurilise mitmekesisuse fondi 

problemaatikale ning konventsiooni rakendusjuhiste 

väljatöötamise protsessile. UNESCO ERKist on komisjoni 

määratud Kerli Gutman. 

 

Tartu kui kirjanduslinn UNESCO loovlinnade võrgustikku 

 

29.10.2008 toimus Tartus Tartu kui kirjanduslinna UNESCO 

loovlinnade võrgustikku esitamise töögrupi esimene 

koosolek. UNESCO loovlinnade võrgustik loodi 2004. aastal 

ning hõlmab seitset linnade kategooriat: kinolinnad, 

käsitöö ja rahvakunsti linnad, disainilinnad, 

gastronoomialinnad, kirjanduslinnad, meediakunsti linnad, 

muusikalinnad. Kuulumine loovlinnade võrgustikku loob 

linnale võimaluse tõsta esile oma linna kultuurilist väärtust, 

tähtsustada loovuse rolli linna sotsiaalses ja majanduslikus 

arengus, vahetada kogemusi teiste loovlinnadega, 

edendada innovatsiooni, soodustada kultuurilise 

väärtusega kaupade levikut kohalikel ja rahvusvahelistel 

turgudel. Kui kirjanduslinna staatus on saadud, siis on linn 

kohustatud osalema info ja teadmiste vahetuses teiste 

võrgustikku kuuluvate linnadega. Samuti on linnal kohustus 

anda igal aastal UNESCOle teada linna loovelu mõjutavate 

poliitikate rakendamisest ja nii kohalikest kui 

rahvusvahelistest tegevustest, mis kirjanduslinna 

staatusega seotud on. 

 

Koosolekul otsustati, et detsembris 2008 esitatakse Tartu 

linnavalitsusele kirjalik analüüs Tartu kui kirjanduslinna 

esitamise sobivusest ja vajalikkusest. Linnavalitsus peab 

tegema otsuse, kas soovitakse kirjanduslinnana 

võrgustikku kuuluda, seejärel saab alustada taotluse 

koostamisega UNESCOle. UNESCO ERKist osaleb töögrupis 

Kerli Gutman. 

 

 

Eesti tegevused 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.-28.11.2008 

Kaasava hariduse 

konverents Genfis 

 

8.-12.12.2008 

2005. a konventsiooni 

komitee teine 

korraline istung 

Pariisis 

 

10.12.2008 

Inimõiguste üld- 

deklaratsioon 60 

 

16.-18.12.2008 

Kristin Kuutma 

nõustab Eritread 

2003.a konventsiooni 

rakendamise osas 

 

21. 02. 2009 

Rahvusvaheline 

emakeele päev 

 

31.03-02.04.2009 

Säästvat arengut 

toetava hariduse 

konverents Bonnis 

 

19.-22.05.2009 

Täiskasvanuhariduse 

konverents Belemis 

 

22.-30.06.2009 

Maailmapärandi 

komitee 33. istung 

Sevillas 

 

6.-8.07.2009 

Kõrghariduse 

konverents Pariisis 

 

6.-23.10.2009 

Peakonverents 

Pariisis 

 

 

 

 

Seto leelo kandideerib UNESCO inimkonna vaimse 

kultuuripärandi esindusnimekirja 

 

Esindusnimekiri koondab kogukondlikke 

kultuurinähtusi, mis annab nende kandjaile 

identiteedi ja järjepidevuse tunde. Nimekirja 

eesmärgiks on tagada vaimse kultuuripärandi 

parem nähtavus ja teadlikkus pärandi olulisusest 

ning soodustada kultuurilist mitmekesisust 

austavat dialoogi. Nimekirja esitati 30. septembriks 

111 kandetaotlust 35 riigist. Eesti esitas nimekirja 

kandidaadiks seto leelo, mille lahutamatuks osaks 

on lisaks muusikale (omapärane mitmehäälsus ja 

hääletekitamise viis) ja kindla ülesehitusega 

tekstile ka sellise teksti loomise poeetilised reeglid 

ning laulmissituatsioonid. Leelo on üks seto 

kogukonna identiteedi ja ühtekuuluvustunde 

alustalasid, millega koos antakse edasi eluviisi, 

keelt ja kombeid.  

 

Taotlusi hindab valitsustevahelise vaimse 

kultuuripärandi kaitse komitee poolt valitud 

alakomitee 2009.a mais. Alakomitee esimeheks 

valiti prof Kristin Kuutma Eestist. 2009. a sügisel 

toimuval komitee 4. korralisel istungil otsustab 

komitee alakomitee soovitustele tuginedes, 

millised elemendid kantakse inimkonna vaimse 

kultuuripärandi esindusnimekirja.  

 

UNESCO valitsustevahelise vaimse 

kultuuripärandi kaitse komitee 3. istung  

 

4.-8.11.2008 toimus Istanbulis komitee kolmas 

korraline istung. Selle istungi alguses kanti kõik 

aastatel 2001-2005 vaimse ja suulise 

kultuuripärandi meistriteosteks kuulutatud 90 

kultuurinähtust - teiste seas ka Kihnu kultuuriruum 

ning Eesti, Läti ja Leedu laulu ja tantsupeod - 

pidulikult inimkonna vaimse kultuuripärandi 

esindusnimekirja üle. Muude käsitletavate 

teemade seas oli komitee nõuandvate 

organisatsioonide akrediteerimine, alakomitee 

moodustamine esindusnimekirja kandetaotluste 

hindamiseks, kandetaotluste esitamise protseduur 

kiireloomulist kaitset vajava vaimse 

kultuuripärandi nimekirja ning rahvusvahelise abi 

eraldamise põhimõtted, vaimse kultuuripärandi 

fondi tulude suurendamise võimalused, 

konventsiooni embleemi kasutuskorra 

kehtestamine ning konventsiooni laialdasem 

tutvustamine ja teadlikkuse suurendamine.  

 

Eesti esindajaks komitees on Tartu Ülikooli 

professor ja UNESCO ERK esimees Kristin Kuutma, 

kes valiti Istanbuli istungil kandetaotlusi hindava 

alakomitee esimeheks. See on suur tunnustus Eesti 

senisele tööle komitee liikmena ja Kristin Kuutmale 

isiklikult. Lisaks Eestile on alakomitee liikmeteks 

Türgi, Keenia, Mehhiko, Araabia Ühendemiraadid 

ja Korea Vabariik. Eesti on komitee liige aastani 

2010. Komitee 3. istungil osales lisaks Kristin 

Kuutmale ka Margit Siim UNESCO ERKst. 

 

 

 

 

Tallinna vanalinn UNESCO maailmapärandi komitee 

teravdatud jälgimise all 

 

Tallinna vanalinn on olnud UNESCO maailmapärandi 

komitee teravdatud jälgimise all alates 2006. aastast. 

Komitee põhilised etteheited on olnud seotud Viru hotelli 

juurdeehituse, Suurtüki tänava linnamüüri-äärse 

hoonestuse, Skoone bastioni, ohtlike veostega vanalinna 

vahetus läheduses, linnaplaneerimise mehhanismide 

puudulikkuse ja põhjaliku kaitsekorralduskava 

puudumisega.  

 

Käesoleva aasta juulis Quebecis toimunud maailmapärandi 

komitee 32. istungil toodi Tallinna vanalinna puudutavas 

otsuses põhilise etteheitena välja, et põhjaliku 

kaitsekorralduskava osas pole toimunud mingeid arenguid. 

1. veebruariks 2009 paluti esitada kolm  koopiat Tallinna 

arengukavast ja info põhjaliku kaitsekorralduskava ning 

kõrghoonete teemaplaneeringu seisu kohta. Märgatavate 

edusammude puudumise korral kaalub maailmapärandi 

komitee Tallinna vanalinna kandmist ohustatud 

ülemaailmse pärandi nimekirja, mis on kahtlemata väga 

tugev seisukohavõtt ja tõsine hoiatus. 

 

Tallinna linnavalitsus on seisukohal, et täiendava 

kaitsekorralduskava järele puudub vajadus, kuna 

vanalinnas ning selle kaitsevööndis toimuvat reguleerivad 

märksa tugevamad õigusaktid kui kaitsekorralduskava: 

muinsuskaitseseadus ja valitsuse määrusega kehtestatud 

Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus. Samuti 

toimib projektide ja planeeringute menetlemisel 

topeltkooskõlastuse protsess - kõik vanalinna ja selle 

kaitsevööndit puudutavad projektid peavad saama nii 

Tallinna Kultuuriväärtuste ameti kui Tallinna 

Linnaplaneerimise ameti heakskiidu.  2008. aastal on vastu 

võetud ka teemaplaneeringud „Kõrghoonete paiknemine 

Tallinnas“ ja „Tallinna kesklinna miljööväärtuslike 

hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste 

määramine.“ 

 

Eesti projektid UNESCO 2008-2009 osalusprogrammis 

 

Kord kahe aasta tagant on igal liikmesriigil võimalus esitada 

osalusprogrammi kaudu UNESCO peakorterisse UNESCO 

prioriteetide ja programmidega haakuvaid projekte 

kultuuri, hariduse ja teaduse vallast. Järgmine 

osalusprogramm avaneb eeldatavasti 2010. a alguses. 

Paljud arenenud riigid kasutavad osalusprogrammi 

eelkõige teistele riikidele suunatud projektide esitamiseks, 

andes nii oma panuse UNESCO programmide elluviimiseks 

rahvusvahelises koostöös ning otsides selleks ka omalt 

poolt lisaraha. Mõned riigid on vastavalt UNESCO 

peadirektori üleskutsele projektide esitamisest sootuks 

loobunud, kuid see tähendab ka loobumist olulisest 

võimalusest UNESCO nähtavuse suurendamiseks ja 

vahetust osalemisest UNESCO programmide rakendamises. 

Eesti esitas UNESCO 2008-2009 osalusprogrammi 10 

taotlust.  2008. a oktoobri seisuga on laekunud positiivne 

vastus viie projekti osas ning neile projektidele eraldati 

toetust ühtekokku 75 000 USD. Teiste projektide osas 

tagasiside veel puudub.  

 

Eesti tegevused 

KALENDER 


