2016 AASTA TEGEVUSED

2016 mais saabus Pariisist ametlik logo
2016 aastal allakirjutatud Ühiste kavatsuste protokollid:
OÜ Lümanda lubjapark
SA Saaremaa Arenduskeskus
SA Tuuru
SA Hiidlaste Koostöökogu
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts
MTU Hiiukala
MTÜ Saarte Kalandus
Palade Loodushariduskeskus
Koostööleping on sõlmitud varem ka Eesti Saarte Koguga

Osalemine komisjonides:
Leader programmi projektide hindamine
Hiiumaa roheline märk
Hiiumaa Ametikooli keskkonnahariduse lõputööde kaitsmine

2016
Talv 2016
Jaanuaris läbirääkimised SEI-ga võimalikust koostööprojektist (keskkonnajuhtimine ja
nõustamine), mis oleks olnud suunatud BPA ettevõtjatele ja oleks läbi viidud kõigil 3-l saarel.
Projekti tulemusena oleksid koolituse läbinud ettevõtjad saanud ka vastava
keskkonnajuhtimise märgise.
Koostööprojekt ei saanud KeM poolt heakskiitu.
3. veebruar 2016 koostöös Saarte Koguga toimus juubelikonverents.
Märts 2016, osavõtt üleilmsest MAB-i kongressist Limas, ettekanne meie BPA tegevuskava ja
Lima tegevuskava teemade kattumisest.
Kevad 2016
Läbirääkimised projekti „Hiiu Viiul“ võimaliku partneriga Norra Nordhordlandi biosfääriala
MAB-i kandidaadiga, projekti esitas MTÜ Hiiu Veis ja Lammas ja projekti rahastab Leaderprogramm

Projekt „Biosfäärialade vaheline koostöö“ Hiidlaste Koostöökogu projekt, Põhjamaade
Ministrite Nõukogu rahastus. Projekti idee on vahetada kogemusi ja saada inspiratsiooni,
kuidas paremini UNESCO logo oma piirkonna arenguks ja õitsenguks ära kasutada.
Est-Lat Interreg-i projekti ettevalmistamine, kohtumine partneritega
MAB-i koolide projekt „Biosphere Challenge“ osales Palade kool. Projekti idee oli anda
lastele võimalus luua huvitavaid mänge looduses (õues) ja siis hiljem neid omavahel jagada.
Saarte Geopargi üldkoosolek Kaalis.
Projekt „Art ja Local Identity“ partnerid MAFF ja Serde Lätist, projektijuht ARNA Harlösa
Rootsi (kandideerib BPA-ks). Projekti mõte on, kuidas kunsti ja käsitööga kohalikke nii
loodus-kui kultuuriväärtusi rohkem esile tuua ja kuidas kaasata piirkonna arengusse rohkem
loomeinimesi.
Ettekanded BPA-st jaapanlastele
8. juunil kohtumine Riigikogu liikmetega koos Eesti Saarte Kogu esindajatega
BKA Saaremaa keskuse arhiivi ülevaatamine
Juunis allkirjastati esimene ÜKP Lümanda Lubjapargiga
Merekultuuriaasta artikkel
Suvi 2016
2. juulil ettekanne (BPA annab võimalusi saarte elu arendamiseks) Eesti Saarte Kogu
üldkoosolekul
12.-14.08.2016 Lätis Aizputes ettekanne „Kunst ja käsitöö BPA-l“
UNESCO MAB-ile vastuskirja koostamine (30.09 tähtaeg)
Sügis 2016
Tähistamise projekt sai rahastuse
Ettekanne Hiiumaa õpetajatele 16.09. Paladel
Projekti „Elu alvaritele“ juhtrühma koosolekul osalemine
Projekt „BPA väravad“ ettevalmistamine Interreg-i koostöös Läti ja Soomega
Konverents „BPA programmi elluviimine Leader toetuste abil“, konverentsil osalesid
kolleegid Blekinge ja Põhja-Vidzeme BPA-lt, ettekanne.
Läbirääkimised Touluse’i ülikooli tudengi võimalikust praktika läbiviimisest meie BPA-l
17.-19.10.2016 NordMAB Bergenis – aruanne 2016 tegevustest
Kaastöö Saarte ja rannikute MAB-i ühisesse väljaandesse, kus ilmus lugu „Life to Alvars“
projektist
1.11.2016 Ettekanne Hiiumaa tootjatele logodest ja märkidest
23.-27.11.2016 Õppereisi juhtimine Norras Bergenis

Detsembris siltide paigutamine meie „väravatesse“ ja BPA voldiku tegemine

Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala (BPA) tegevuskava 2014-2020
Tegevused 2015 - 2016
1. Taastuv energia
2016 aasta kevadest on toimunud läbirääkimised Jaapani ettevõttega Your Energy
Development Co Ltd-ga. Ettevõte on huvitatud oma multifunktsionaalse biomassil töötava
kombijaama tehnoloogia toomisest Hiiumaale. Jaapanlased olid väga huvitatud meie BPA-st.
OÜ 646 alustas hetkel Eesti suurima päikeseelektrijaama ehitust Kärdlas Põllu tänaval,
päikesepaneelide alla jääb 25 000m², planeeritav koguvõimsus 1,1 MW.
4Energia Loode-Eesti meretuulepargi projekt, planneritav koguvõimsus 1100 MW.
Life-projekt „Elu alvaritele“ maastiku puhastamisest tekkiv puit läheb suures osas
hakkepuiduks.

2. Kestliku põllumajanduse arendamine
Hiiumaa Ametikooli õppeprogrammis on õppeainena „Maastiku hooldus ja kaitse“ ning
„Puhkealade kujundamine“. Life-projekti „Elu alvaritel“ raames on 2015-2016 toimunud
loopealsete infopäevi ja koolitusi Hiiumaal, Saaremaal ning Muhumaal.
3. Kohaliku toidu propageerimine
Eesti esimeseks toidupiirkonnaks kuulutati Hiiumaa ja 30.04 kuulutati välja ka Hiiumaa
maitsete aasta. Loodi ka koduleht: www.hiiumaamaitsed.ee
Nii Hiiumaal kui ka Saaremaal peetakse juba mitmendat aastat oma toidufestivali. Saaremaa
toidufestival toimus 5.-11.09.2016 ja 15.-18.09 toimus Hiiumaa toidu- ja kunstinädal. Nendel
üritustel ongi fookuses kohalik kvaliteetne toit, aset leiavad ka talulaadad, kus
põllumajandusettevõtjad saavad oma toodangut müüa. Igal aastal korraldab MTÜ Hiiukala
oma aastalõpuseminaril ka parima kalakoka võistluse, samuti on kalakokad osalenud igaaastasel Tuulekalafestivalil, kus samuti tunnustatakse parimat kalakokka.
Saartele iseloomulike toitude propageerimine. MTÜ Hiiu Veis ja Lammas LEADER projekt
kohaliku toote väljatöötamine lambalihast.
Saaremaa ettevõtted kohaliku tooraine väärtustamisel, nt Saaremaa Piimatööstus jne.
4. Kestliku kalanduse arendamine
Kudealade ja kalavarude infopäev kohalikele rannakaluritele toimus 23.09.16, korraldajaks
Kalanduse Teabekeskus.
Stonefish OÜ valmistab hülgekindlaid mõrdasid ja need on rannakalurite hulgas leidnud palju
kasutust.

Plaanitakse korraldada koostöös teiste kalanduspiirkondadega õppereis Ahvenamaale, kus
peamiseks teemaks kormoranide ja hüljeste poolt tekitatud kahjude võimalik vähendamine.
Keskkonnaministeeriumi kudealade programm.
Mitmed jõgede paisude projektid, näiteks Nuutri jõe paisu eemaldamise projekt.
5. Kohalike kogukondade kaasamine elurikkuse säilitamisse
Hiiumaal on valminud rohemajanduse tegevuskava.
Touluse’i tudeng valmistab ette uuringu läbiviimist „Elu alvaritele“ projekti mõjust
kohalikkonnale ja saarte külalistele. Kuidas Life projekt on mõjutanud kohaliku elanikkonna
elu.
Üle 40 kooli osales maikuus 2016 projektis „Biosfääri väljakutse“ (ingl.k. Biosphere
Challenge). Projektis osalesid bisofäärialad erinevatest riikidest. Kõige rohkem osales koole
Rootsist. Eestit esindas Palade Põhikool. Lapsed pidid looma uue õuesmängu ja selleks et
parim mäng välja valida, viidi läbi demokraatlikud valimised. Nii said lapsed kogemuse luua
ise tore mäng ja osaleda demokraatlikus valimisprotsessis.

6. Koolitus- ja kommunikatsiooniprogrammi täitmine
Valmisid 14 UNESCO silti, mis tähistavad biosfääriala saarte „väravates“. Kuivastu, Virtsu,
Rohuküla, Heltermaa, Sõru, Triigi, Ruhnu ja Sviby sadamates ning Kuressaare ja Kärdla
lennujaamades. UNESCO reklaam on digiversioonina kõikidel põhipraamidel.
Valmis ka esimene üldine voldik Lääne-Eesti saarte biosfääriala kohta. Trükitud on 500 tk
mõlemas keeles ja pdf-variant on saadaval veebis.
7. Biosfääri programmiala kommunikatsiooniplaani koostamine ja rakendamine
Meil on koostöös Soome ja Läti kolleegidega plaanis läbi viia nö BPA-de väravate projekt.
Hetkel otsime partnereid ja raha. Selleks tahame kasutada UNESCO MAB-i poolt välja
töötatud uut kommunikatsiooniprogrammi – MAB Brand ja Story Toolkit, a guide to
enganging people and telling our powerful story.

8. Rahvusvahelise võrgustiku koostöös osalemine
Osalemine EuroMAB ja NordMAB võrgustiku koostöös
2016.a. osavõtt Maailma MAB kongressist Peruus Limas, ettekanne teemal meie BPA
tegevuste kattumine Lima tegevuskavaga.
2016 a. osavõtt NordMAB-i koosolekust Norras Bergenis, aruanne 2016 a tegevustest.

