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UNESCO peadirektori visiit Eestisse 
 
4.–5. mail külastas Eestit UNESCO peadirektor Irina 
Bokova, kes kohtus välisministri ja kultuuriministriga ning 
haridus- ja teadusministeeriumi asekantsleriga. Lisaks 
külastas Irina Bokova Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia 
keskust, pidas avaliku loengu Eesti Kunstiakadeemias ja 
andis pikema intervjuu ERRile. Peadirektorit saatis tema 
visiidil Eesti suursaadik UNESCO juures Marten Kokk. 
 
Kohtumisel kultuuriministriga tänas peadirektor Eestit hea 
koostöö ning aktiivse osaluse eest UNESCO täitevkogus, 
maailmapärandi komitees ja vaimse kultuuripärandi 
komitees. Samuti oli kõne all kultuuri roll uutes kestliku 
arengu eesmärkides ja UNESCO võrgustikud, eriti 
loovlinnade võrgustik, uute võimaluste loojatena. 
 
Kohtumisel välisministriga arutati koostööd maailma 
kultuuripärandi kaitsmisel ja inimõiguste tagamisel, samuti 
ühiseid projekte hariduse ja teaduse edendamisel. Eesti 
väljendas toetust UNESCO tegevusele kultuuripärandi 
kaitsel konfliktipiirkondades ning väljendusvabaduse 
tagamisel ja ajakirjanike turvalisuse kaitsel. Pikemalt 
peatuti ka UNESCO tegevusel seoses olukorraga Krimmis.  
 
Kohtumisel HTMi asekantsleriga peatuti hariduse rollil 
uutes kestliku arengu eesmärkides ja UNESCO tegevusel 
hariduse eesmärgi seire teostajana. Räägiti ka UNESCO 
eelarvest, Eesti huvist ja kompetentsist IKT valdkonnas ja 
koostöövõimalustest. Eesti tõstatas olulise teemana uue 
globaalse kõrghariduskonventsiooni väljatöötamise 
UNESCOs, mida tuleks teha koostöös OECDga, ning kinnitas 
oma valmidust selles protsessis osaleda.  
 
Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuses tutvustati 
Irina Bokovale keskuse tööd, millest UNESCOle pakkusid 
enam huvi avatud e-õppevara, digipööre, arengukoostöö 
projektid ja keskuse panus hariduspoliitika kujundamisse. 
UNESCO kutsus TLÜd osalema igal aastal UNESCO 
peakorteris toimuval “Mobile Learning Week’il” ning 
arendama koostööd UNESCO Afganistani bürooga. 
 

 
Ringkäik Tallinna vanalinnas Riin Alatalu juhtimisel 

Foto: Margit Siim 

EuroMABi konverents Haapsalus  

19.–22. mail toimus Haapsalus UNESCO programmi 
„Inimene ja biosfäär“ Euroopa ja Põhja-Ameerika 
võrgustiku biosfääri programmiala konverents, kus osales 
üle saja looduseksperdi 25 riigist Kanadast Iisraelini. 

Haapsalus toimunud biosfääri programmiala (BPA) 
konverentsil arutati valitsustevahelise UNESCO programmi 
edasist strateegiat ning koostööd kohalike kogukondadega, 
mille eesmärgiks on üleilmselt tagada bioloogilise 
mitmekesisuse ja inimkultuuri tasakaalustatud koosareng 
väärtuslikel aladel. Konverentsi käigus tutvustati 
osalejatele Eesti biosfääri ala ning korraldati ekskursioone 
Saaremaale, Hiiumaale ja Vormsile. Rootsi 
loodusekspertide sõnul meenutas väljasõit Vormsi saarele 
neile oma lapsepõlve: kaunid rootsipärased punased 
majad ning liigirikkad niidud, kus võib märgata lendamas 
valgepõsk-laglesid. Rootsis on taoline idüll kadumas, ent 
külalised rõõmustasid, et Eestis mõistetakse niitude 
säilitamise olulisust ning toetatakse kohalikke inimesi. 
Lisaks kiitsid külalised, et Vormsi vald on leidnud nutika 
lahenduse saare puhtuse tagamiseks, kasutades selleks 
kõigile elanikele ja turistidele avatud moodsaid prügimaju. 

Arutelu käigus leiti, et biosfääri programmialadel ei ole 
kõige tähtsam ala märgistamine ning pidev biosfääri 
programmi teadvustamine, vaid see, et kohalikud elanikud 
oleksid teadlikud oma otsuste tagajärgedest ning säiliks 
püüd leida lahendusi, mis aitaks säilitada ja hoida Eesti 
väärtuslikke maastikke. „Biosfääri alal elavad inimesed on 
pidanud kohanema faktiga, et alaga ei kaasne ainult 
piirangud, vaid piirkonda on vaja ka ise panustada ja edasi 
arendada. Saartel on küll piiratud ressursid ja isoleeritus, 
kuid samas rikkalik loodus- ja kultuuripärand. Kõige 
olulisem on, et kohalikud elanikud mõistaksid 
rohemajanduse väärtusi ja leiaksid võimalusi tegutseda 
üheskoos,“ sõnas Kaja Lotman, keskkonnaameti Hiiu-
Lääne-Saare regiooni juhataja. 

Eestist kuulub UNESCO võrgustikku Lääne-Eesti saarte 
biosfääri programmiala, mis tegutseb juba 1990. aastast 
ning selle eesmärk on luua ja ellu viia maapiirkonna 
säästva arengu mudelit. UNESCO programmi eesmärk on 
kaitsta bioloogilist mitmekesisust, tagades samal ajal 
säästva majandamise ja inimarengu. Programmi raames 
kavandatud tegevused puudutavad nii loodusturismi, 
energeetikat, elupaikade taastamist kui ka kohaliku toorme 
väärindamist. 

Konverentsi korraldas keskkonnaamet koostöös 
UNESCOga. 

Infokiri  nr 24     juuni 2015 
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UNESCO MAB ICC istung Pariisis 

UNESCO 
sündmu

 

8.–12. juunil toimus Pariisis programmi „Inimene ja 
biosfäär“ (MAB) koordinatsiooninõukogu (ICC) 
aastakoosolek. Lisaks tavapärastele toimingutele nagu 
biosfäärialade taotluste läbivaatamine ja aruannete 
kuulamine, oli seekordsel istungil vaatluse all programmi 
strateegia aastateks 2015–2025. Strateegiadokumendi 
kallal tegi ligi aasta aega tööd 12-liikmeline töörühm, kuhu 
kuulub ka Eesti esindaja Toomas Kokovkin. Kohati tuliseks 
läinud arutelud võtsid aega rohkem kui tavapäraselt 
kombeks. Kriitikute üks soove oli MABi selgem ja 
ambitsioonikam eristumine teistest rahvusvahelistest 
programmidest, mistõttu just visiooni ja missiooni osas olid 
suuremad vaidlused. Programmi „Inimene ja biosfäär“ uus 
strateegia kinnitati istungi lõpuks. Senine strateegiarühm 
sai ülesandeks koostada ka uus tegevuskava, milleks on 
aega umbes pool aastat, kuna ülemaailmne biosfäärialade 
kongress toimub juba märtsis 2016. 

Eestist esindas üritusel Toomas Kokovkin. Eesti mandaat 
programmi „Inimene ja biosfäär“  rahvusvahelises 
koordinatsiooninõukogus lõpeb käesoleval sügisel.  
 
 

UNESCO 1970.a konventsiooni kolmas üldkogu 
 

18.–20.mail peeti Pariisis kultuuriväärtuste ebaseadusliku 
sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise 
ning ärahoidmise abinõude konventsiooni (1970) kolmas 
üldkogu.   
 
Raskuskese oli kriisipiirkondadel, eriti Iraagil ja Süürial, ning 
sealse kultuuripärandi hävitamisel ja ebaseaduslikul 
kaubandusel. Üha selgemalt nähakse kultuuriväärtuste 
ebaseaduslikku väljavedu organiseeritud kuritegevuse 
osana. Aktiivselt oli üleval internetikaubanduse 
problemaatika, kuid peamiselt mööndi, et tegu on 
probleemiga, millele ei ole seni leitud toimivat lahendust.  
 
Peamiste kitsaskohtadena konventsiooni rakendamisel 
nähakse kultuuriväärtuste ebaseadusliku väljaveo juures 
kunstituru, eriti antiigituru kaasamist; samuti seda, et 
riikidel on seoses väljaveetava või väljaveetud 
arheoloogiaga väga erinevad seisukohad. Mitmed riigid ei 

ole huvitatud ajalooliselt nende territooriumile jõudnud 
kultuuriväärtuste tagastamisest. 
  
Otsustati luua 1970. a konventsiooni fond eesmärgiga 
toetada konventsiooni ratifitseerimist arengumaades ning 
võeti vastu konventsiooni rakendusjuhised. Eestit esindas 
üritusel Linda Lainvoo muinsuskaitseametist.  
 
UNESCO 2005.a konventsiooni üldkogu  
 
10.–12. juunil toimus Pariisis kultuuri väljendusvormide 
mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni (2005) 
viies üldkogu, mille päevakord oli mitmekesine ja arutelud 
sisukad. Konventsiooni sekretariaat on põhjendatult välja 
teeninud osalejate siira tunnustuse väga hea korraldusliku 
töö ja asjakohaste materjalide ettevalmistamise eest. 
Oluline roll ürituse kordaminekul ja töise, kuid samas 
inimlikult vahetu õhkkonna kujundamisel oli kahtlemata ka 
üldkogu eesistujal, kelleks valiti seekord Leedu alaline 
esindaja UNESCOs Arunas Gelunas. 
 
Kuna 2015. aastal tähistatakse konventsiooni kümnendat 
aastapäeva, pühendati küllaltki palju aega aruteluks 
konventsiooni rakendamise teemadel. Ühiselt tõdeti, et 
võrreldes teiste kultuurivaldkonna konventsioonidega on 
UNESCO 2005.a  konventsioonil keerulisem saavutada laia 
ja üheselt mõistetavat kõlapinda, sest selle raames 
tunnustusi ei jagata ja teemade ring, mida konventsioon 
hõlmab, on vägagi lai. Sestap oleks mõistlik käsitleda 
konventsioonis välja toodud põhimõtteid läbivalt 
liikmesriikide mistahes poliitikates ja strateegiates. Lisaks 
tunnistati, et konventsiooni saab edukalt rakendada läbi 
loomemajanduse ja -tööstuse edendamisele suunatud 
tegevuste. Paraku tõstatati korduvalt ka rahaliste 
vahendite piiratuse teemat – kuna konventsiooni 
juurutamisega kaasnev koormus kasvab, aga selleks ette 
nähtud rahalised vahendid mitte, siis on ülioluline seada 
prioriteedid ning seda eelkõige liikmesriikide lõikes. 
Arutelu käigus joonistus väga selgelt välja, et osade riikide 
puhul on prioriteediks digitaalvaldkonnaga seotud teemad, 
teiste puhul jällegi arenguriikide kultuuritööstuse 
edendamisele keskendumine. 
 
Järgmise aasta algupoolel seisab Eestil ees järgmise 
aruande koostamine ja esitamine, mis annab ülevaate 
UNESCO 2005.a konventsiooni rakendamisest Eestis 
viimase nelja aasta jooksul. Konventsiooni üldkogu istungil 
rõhutati, et aruandluse eesmärk ei ole selgitada välja 
tublimaid riike või tuvastada mahajääjaid, vaid seeläbi 
kogutakse põhjalik ülevaade konventsiooni põhimõtete 
toimivuse ja erinevate rakendamise praktikate kohta. 
Aruande koostamine on liikmesriikidele kasulik ka selle 
poolest, et protsessi käigus saavad selgemaks vastavate 
valdkondade ja erinevate poliitikate vahelised seosed ning 
võimalikud kitsaskohad, mida konventsiooni rakendamise 
kaudu oleks võimalik kõrvaldada. 
 
Eestit esindas sellel kohtumisel kultuuriministeeriumi 
loomemajandusnõunik Anu-Maaja Pallok.  
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Maailma haridusfoorum Koreas  

19.–21. maini toimus Lõuna-Koreas Incheonis UNESCO 
hariduse maailmakonverents "World Education Forum 
2015". Konverentsil olid esindatud 155 riiki, neist umbes 
100 ministrite tasemel. 

Arutelu keskpunktis oli maailma hariduse arengu eesmärk, 
mille ÜRO võtab vastu koos teiste 2015. aasta järgsete 
kestliku arengu eesmärkidega septembris. Varasemast 
enam pööratakse neis tähelepanu uute kestliku arengu 
eesmärkide rahastamisele ja seirele. UNESCO on välja 
töötanud tegevuskava hariduse eesmärgi elluviimiseks, mis 
on rakendatav kõigis riikides sõltumata nende 
arengutasemest.  

Eestist osalesid konverentsil haridus- ja 
teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets ning 
Hanna-Liis Kaarlõp-Nani UNESCO Eesti rahvuslikust 
komisjonist. Konverentsil osalejad külastasid ka Lõuna-
Korea koole. Koolikülastuse muljetest saab täpsemalt 
lugeda Õpetajate Lehest.  

 
HTMi asekantsler Mart Laidmets konverentsil 

Foto: Hanna-Liis Kaarlõp-Nanì 

 

 

 

Euroopa ja Põhja-Ameerika regiooni UNESCO rahvuslike 
komisjonide  geoparkide-alane kohtumine Portugalis 

 
Üritusel osalejad 

Foto: Elizabeth Silva 

22.–23. mail toimus Portugalis Arouca geopargis Euroopa 
ja Põhja-Ameerika regiooni UNESCO rahvuslike 
komisjonide geoparkide-alane kohtumine. Ürituse 
eemärgiks oli tutvustada rahvuslikele komisjonidele sel 
sügisel UNESCO peakonverentsil vastu võetavaid 
geoparkide juhiseid, millega globaalsest geoparkide 
võrgustikust saab võrdväärne programm UNESCO 
geoteaduste programmile, kusjuures geoteaduste 
programm säilib oma praegusel kujul koos rahastusega.  
Osales ka UNESCOs geoparkidega tegelev töötaja 
Margarete Patzac.  

Eraldi teemaks oli ka nn mitme märgiga alad, mille kohta 
peaks UNESCOs 2016. aastal valmima uurimus ja võimalik, 
et ka soovitused liikmesriikidele. Samuti oli arutelu all see, 
kuidas liikmesriigid võiksid korraldada geoparkide 
valdkonda riigisiseselt.  Järgmised olulisemad geoparkide 
võrgustiku kohtumised on 13. Euroopa geoparkide 
võrgustiku kohtumine Soomes Rokua geopargis 3.–
6.septembril 2015 ja 7. globaalse geoparkide võrgustiku 
kohtumine Ühendkuningriigis Rivieras 2016. aastal. Eestist 
osales kohtumisel UNESCO ERKi juhataja Kerli Gutman. 

Eesti esitas UNESCOle 1970.a konventsiooni rakendamise 
aruande 

Eesti esitas juunis UNESCOle kultuuriväärtuste 
ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse 
üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude 
konventsiooni (1970) rakendamise aruande, mis tuleb 
esitada iga nelja aasta tagant. Aruanne valmis 
kultuuriministeeriumi, muinsuskaitseameti, politsei- ja 
piirivalveameti, maksu- ja tolliameti ning UNESCO ERKi 
koostöös. Novembris peetava UNESCO peakonverentsi 
ajaks koostab UNESCO sekretariaat ülevaate konventsiooni 
rakendamisest maailmas. 
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Eesti, Läti ja Leedu võimalik ühistaotlus UNESCO maailma 
mälu registrisse 
 
21.–22.mail arutati Vilniuses Balti riikide võimalikku ühist 
kandetaotlust UNESCO maailma mälu registrisse. Taotluse 
sisuks on Siberist saadetud kasetohule kirjutatud kirjad ja 
päevikud. Meie Okupatsioonide muuseumis on hoiul ligi 35 
sellist teavikut. Põhilised koostööpartnerid taotluse 
koostamisel on Genotsiidi  muuseum Leedust  ja Tukumsi 
muuseum Lätist. Esimene võimalus taotluse esitamiseks on 
2016. aasta märtsi lõpp. Eestist osalesid Toivo Jullinen 
rahvusarhiivist, Martin Andreller Okupatsioonide 
muuseumist ja Margit Siim UNESCO ERKist.  
 
 

 
 
 

 

UNESCO Läänemere projekti konverents Tallinnas 
 
Tartu keskkonnahariduse keskus korraldas 5.–8.juunil 
Tallinnas rahvusvahelise konverentsi “Science of Changes”,  
mis tähistas Eesti eesistumise lõppemist UNESCO 
Läänemere projekti rahvusvahelise koordinaatorina.  Üle 
200 külalise osales Tartu Ülikooli, Eesti mereinstituudi, 
Ruutu 10 improteatri ja MTÜ Mondo töötubades.  
 
Ekskursioonid tutvustasid Lääne- ja Ida-Eesti 
loodusväärtusi, lektorid tegid ülevaate muutustest 
Läänemeres 25 aasta jooksul, looduskatastroofide 
laastavast mõjust ning laevatamisest Läänemerel. Oma 
töödest ja tegemistest andsid ülevaate ka Eestimaa 
Looduse Fond ja MTÜ Vabatahtlik Merepäästeühing. 
Õpilased esitasid postritel oma uurimistöid ja viisid läbi 
keskkonnateadlikkuse küsimustikku ning esindasid oma 
riiki kultuuriõhtutel. Konverentsil anti UNESCO Läänemere 
projekti eesistumine üle Venemaale.   
 
Konverentsi korraldamist toetasid rahaliselt 
keskkonnainvesteeringute keskus, haridus- ja 
teadusministeerium, AS Tallink, AS Tallink Hotels, TV3, 
AirBaltic ja välisministeerium. Konverentsi avamisel esines 
tervitusega UNESCO ERKi juhataja Kerli Gutman.  
 
 

UNESCO ühendkoolide teaduskonverents Moostes  
 
UNESCO ühendkoolide selleaastane teaduskonverents 
toimus 14.‒15. mail Mooste mõisakompleksis.  
Teaduskonverentsil kuulati nii üksteise maailmahariduse 
teemadel valminud uurimistöid kui tutvuti põneva 
mõisakompleksi ja Taevaskoja matkarajaga. 
 
Mooste mõisakompleks sai õpilastele tuttavaks kohe 
ürituse alguses Ulla-Maia Timmo korraldatud 
avastamismängu kaudu. Pikemalt peatuti kunstikeskuses 
MoKS, mille perenaine Evelyn Müürsepp tutvustas nii 
keskuse ruume, ajalugu kui ka tänaseid tegemisi, samuti 
uudistati Marja-Liisa Platsi raamatuillustratsioonide 
näitust. Tutvuti ka muusikakooli, savi- ja villakojaga.  
Külalistemaja seminariruumis toimus ka konverentsi 
põhiosa - õpilaste ettekanded. Osalejatele lausus 
tervitussõnad Mooste vallavanem Ülo Needo.  
 
Teaduskonverentsi esimeses teemaplokis kõneldi 
inimõigustest. Räägiti laste õiguste rikkumisest ja 
lapstööjõu kasutamisest Aafrika riikides. Jüri gümnaasiumi 
õpilane Sandra Kaljumäe esitles oma uurimistööd „Laste 
inimõigused Süüria kodusõjas“. Sandra oli valmistanud ka 
töölehed, kasutades Süüria laste joonistusi.  Teine 
teemaplokk oli loodusteaduste ja 11. klasside noorte 
päralt. Põlva ühisgümnaasiumi õpilane Tiina Vester  
tutvustas oma uurimistööd „Inimese immuunpuudulikkuse 
viiruse kapsiidivalgu ekspresseerimine ja puhastamine“ ja 
Silver Schmeiman uurimust „Mesila rajamine läbi 
praktiliste tegevuste“. Ülenurme gümnaasiumi õpilane Lea 
Lopp rääkis oma uurimusest „Tütartaimede fotosünteesi 
mõju orasheina kasvule ja seemnetoodangule“. 
Konverentsi kolmandas teemaplokis kõneldi 
maailmakultuuride teemadel ja kuulati ettekandeid Cajoni 
trummi valmistamisest ja Jaapani koomiksite levikust 
Eestis. 
 
Ettekannete vahepeal külastati Taevaskoda ja osaleti seal 
korraldatud meeskonnamängus, samuti oli osalejatel 
võimalik minna päris ehtsasse suitsusauna. 
Teaduskonverents lõpetas Eesti maanteemuuseumi 
külastus. 

 
Foto: Hanna-Liis Kaarlõp-Nanì 
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Rahvusvaheline filosoofia olümpiaad Tartus 
 
14.–18. mail toimus Tartus 23. rahvusvaheline 
filosoofia olümpiaad, mille korraldasid koostöös 
Tartu Ülikooli teaduskool ja Tartu Ülikooli 
eetikakeskus. Alates 2001. aastast on 
rahvusvaheline filosoofia olümpiaad UNESCO 
poolt tunnustatud. Osalejaid oli 40 riigist ja 
seekord oli fookusteemaks eriarvamused. 
Töömeetodiks olid arutelud ja essee. Olümpiaadi 
avamisel esines tervitusega UNESCO ERKi juhataja 
Kerli Gutman. 
 
Maailmahariduse foorum Valmieras 
 
8.–10. juunini toimus Lätis Valmieras 
maailmahariduse foorum, mis tõi kokku 
maailmaharidusega tegelevad õpetajad ja MTÜd 
Eestist, Lätist, Ühendkuningriigist, Tšehhist ja 
Saksamaalt.  
 
Foorumil arutati maailmahariduse päevakajalisuse 
üle, samuti pakuti lahendusi ja koostöövõimalusi, 
kuidas maailmahariduse teemasid 
sotsiaalainetesse lõimida. Maailmahariduse ja 
mitteformaalhariduse sidumist tutvustas Albrecht 
Ansohn MTÜst ImPuls Saksamaalt, 
maailmahariduse õpitulemuste võimalikku 
mõõtmist Adam Ranson Leeds DECist. EUROCLIO 
õpetajate koostöös sündinud õppematerjale 
tutvustasid aga Steven Stegers, Nana Tsikhistavi ja 
Iryna Kostyuk.  
 
Foorum toimus projekti  “Global dimension in 
Social Science subjects in Formal Education” 
raames, mida rahastati programmist EuropeAid. 
Eestis oli projektipartneriks MTÜ Mondo. 
 
 

 
Maailmahariduse foorumil osalejad 

Foto: Liga Punina 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preemiareis ÜRO simulatsiooni parimatele osalejatele 
 
5.‒6. mail külastasid üheksa parimat UNESCO 
ühendkoolide ÜRO simulatsioonil osalenud  delegaati 
Euroopa Parlamenti. Õpilasi võõrustas Brüsselis Indrek 
Tarandi büroo, lisaks toimusid kohtumised veel mitmete 
ametnikega, mida aitas korraldada välisministeerium. 
Õpilasi reisil saatnud Sanna Kartau sõnul poleks iial osanud 
oodata, et kaks päeva, mis on veedetud kuskil mujal, 
võiksid mööduda samal ajal ülimalt ruttu ja väga aeglaselt. 
Mai algus Brüsselis oli inspireeriv, õpetlik ja õnnelik aeg 
kümnele noorele inimesele, kes said võimaluse kohtuda 
huvitavate inimestega, küsida neilt intelligentseid 
küsimusi, avastada ja areneda linnas, mida nad ei tundnud 
ja tunda end mitte ainult eestlasena, vaid ka Euroopa 
kodanikuna. 

 
Brüsselit külastanud noored 

Foto: Sanna Kartau 
 
Brüsselis viibimise selgroo moodustasid kohtumised Indrek 
Tarandiga, Eesti saadikuga Euroopa Parlamendis, Euroopa 
Liidu välisteenistuse ÜRO töögrupi juhi Jonas Jonssoniga 
ning Lembit Uiboga, kes on Eesti Vabariigi ajutises 
esinduses EL juures ühise välis- ja julgeolekupoliitika 
osakonna suursaadik. Hirmud, et noored on häbelikud või 
vaiksed nii edukate inimestega kohtudes, olid alusetud: 
igale tutvustusele järgnenud küsimustevooru täitsid arukad 
ja informeeritud küsimused noortelt.  
 
Muinsuskaitsealane suvekool Poolas Lublinis 
 
Noored muinsuskaitsjad, restauraatorid ja museoloogid on 
oodatud kandideerima suvekooli, mis toimub 20.–25. 
juulini Poolas Lublinis.  Suvekooli teemade hulgas on 
näiteks linnamaastik, ajalooliste hoonete uuskasutus, 
avaliku linnaruumi kujundamine jne. Töökeel on inglise 
keel. Korraldajad katavad kohapealsed kulud, sõidukulud 
jäävad osaleja või teda lähetava asutuse kanda. Huvilised 
peaksid ära täitma kandideerimisvormi ja saatma selle 
hiljemalt 10. juuliks UNESCO Eesti rahvuslikku komisjoni 
aadressil unesco@unesco.ee.  UNESCO ERK edastab 
korraldajatele kuni kahe inimese kandidatuuri. Suvekooli 
täpsema programmi ja kandideerimisvormiga saab tutvuda 
UNESCO ERK kodulehel www.unesco.ee.  

 

Kalender 
 
 
 

1.07. –2.07. 2015 

Ekspertkohtumine  
Pariisis, kus arutatakse 
dokumendipärandit 
puudutava soovituse 
teksti. 
 

28.06. –08.07. 2015 

Maailmapärandi komitee 
39. istung Bonnis  

 
26. –28.08. 2015 

UNESCO rahvuslike 
komisjonide kohtumine 
Luganos  

 
15. –17.10. 2015 

UNESCO noortefoorumi 
eelkohtumine Brüsselis 
  

26.–28.10. 2015 
UNESCO  
9. noortefoorum Pariisis  

 

7.10. –21.10. 2015 

UNESCO täitevkogu  
197. istung Pariisis  

 

3.11. –18.11. 2015 
UNESCO 38. 
peakonverents Pariisis 
 

6.11. 2015 

UNESCO ühendkoolide 
õpilaste kliimateemaline 
noortekonverents 
Riigikogus  
 

18. –20.11. 2015 
Maailmapärandi 
konventsiooni 
osalisriikide üldkogu 
Pariisis  
  

30.11 –4.12. 2015 

Vaimse pärandi komitee 
10. istung Namiibias  
 
 
 

 
 
  
 


