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Metsanduse arengukava aastani 2030
juhtkogu moodustamine
Lähtudes metsaseaduse § 7 lõikest 4, Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186
„Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” § 25 lõigetest 1, 3, ja 4 ja Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari
2019 korraldusest nr 15 „Metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepaneku
heakskiitmine“:
1.

Moodustan metsanduse arengukava aastani 2030 koostamiseks töögrupi, mida edaspidi
nimetatakse juhtkoguks, järgmises koosseisus:

Juhtkogu esimees:
Marku Lamp

Keskkonnaministeeriumi asekantsler;

Juhtkogu liikmed:
Kristel Järve
Tarmo Porgand
Kaupo Reede

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja;
Rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja asetäitja;
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna
juhataja;
Maris Mälzer
Sotsiaalministeeriumi arengu toetamise osakonna strateegilise planeerimise
juht;
Veronika Valk-Siska Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik;
Imbi Henno
Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert;
Tarvi Ojala
Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõunik;
Tuuli Vors
Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna planeeringute ja
keskkonna valdkonna juht;
Marko Gorban
Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler;
Triin Reisner
Riigikantselei strateegiabüroo nõunik;
Krista Kupits
Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik;
Rando Värnik
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi professor;
Paavo Kaimre
Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi dotsent;
Asko Lõhmus
Tartu Ülikooli loodusressursside õppetooli juhataja;
Kadri Ukrainski
Tartu Ülikooli majandusteaduskonna juhataja;
Jaan Kers
Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Marju Kõivupuu
Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi pärimuskultuuri dotsent;
Tarmo Soomere
Eesti Teaduste Akadeemia president;
Tarmo Tüür
Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja;
Arvo Veskimets
Eesti Looduskaitseseltsi tegevjuht;

Tõnu Ehrpais
Andres Talijärv
Lehar Lindre
Raul Kirjanen
Madis Iganõmm
Jaan Aiaots
Bert Rähni
Tõnis Korts
Erki Savisaar
Linda-Mari Väli
Peep Arold
Ülle Läll
Toomas Muru
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Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse liige;
Eesti Erametsaliidu tegevjuht;
Eesti Metsataimetootjate Liidu juhatuse liige;
Eesti Taastuvenergia Koja volinik;
Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja juhatuse liige, vanem;
Eesti Metsatöötajate Ametiühingu esindaja;
Eesti Loodusturismi Ühingu juhatuse liige;
Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht;
Riigikogu Keskkonnakomisjoni esimees;
Eesti Metsa Abiks kommunikatsiooni ja üldprogrammi koordinaator;
Luua Metsanduskooli metsaülem-praktikaosakonna juhataja;
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja;
Eesti Maastikuarhitektide Liidu eesseisuse liige.

Juhtkogu on nõuandva õigusega kogu, mille ülesanneteks on:
juhtida arengukava koostamist, sh kinnitada protsessikava, teha arengukava eelnõu kohta
ettepanekuid ja kiita arengukava eelnõu heaks keskkonnaministrile esitamiseks;
jõuda metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise protsessi ja sisuotsuste osas
konsensusele;
esitada keskkonnaministrile metsanduse arengukava aastani 2030 eelnõu hiljemalt jaanuaris
2020. a;
hinnata arengukava täitmist ja teha ettepanekuid järgmisteks rakendusperioodideks.
Juhtkogu tööd juhib juhtkogu esimees, kes:
korraldab juhtkomisjoni koosoleku kokkukutsumise ja määrab koosoleku päevakorra;
juhatab juhtkomisjoni koosolekut;
jagab juhtkomisjoni liikmete vahel tööülesandeid ja kontrollib nende täitmist;
kaasab vajaduse korral juhtkomisjoni töösse spetsialiste, kes ei ole juhtkomisjoni liige ja ei
osale otsuste vastuvõtmisel;
juhtkogu koosolekule võib juhtkogu esimees kaasata arutelujuhte, kelle ülesandeks on
lahendada konflikte ning suunata arutelu konsensusele.

4.

Juhtkogu esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid metsaosakonna juhataja.

5.

Juhtkogu liikme kohustus on esindada oma organisatsiooni ning vastutada metsanduse
arengukava aastani 2030 eelnõu sisu eest.

6.

Juhtkogu liikmete tööd ei tasustata, kuid nõudmise korral hüvitatakse koosolekutel
osalemiseks vajalikud otsesed kulud.

7.

Juhtkogu koosoleku kokkukutsumise teade, koosoleku päevakord ja muud vajalikud
dokumendid saadetakse juhtkogu liikmetele elektrooniliselt vähemalt kümme päeva enne
koosoleku toimumist. Kiireloomulisel juhul võib juhtkogu koosoleku kokkukutsumiseks
määrata lühema tähtaja, põhjendades kiireloomulisust koosoleku kokkukutsumise teates.

8.

Juhtkogu liige võib esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ettepaneku juhtkogu
koosoleku päevakorra täiendamiseks hiljemalt viis tööpäeva enne juhtkogu koosoleku
toimumist. Päevakorra täiendamise otsustab juhtkogu esimees.

9.

Kui juhtkogu liige ei saa koosolekul osaleda, saadab ta kohtumisele oma asendusliikme ja
annab sellest Keskkonnaministeeriumile e-kirja teel teada vähemalt kolm päeva enne
koosoleku toimumist.

10.

Juhtkogu on otsustusvõimeline ja juhtkogu koosolek toimub, kui sellest võtavad osa
vähemalt pooled juhtkomisjoni liikmed, sh juhtkogu esimees või aseesimees.

11.

Juhtkogu otsused võetakse vastu konsensuse teel. Juhul, kui etteantud aja jooksul konsensust
ei saavutata, toimub otsuse vastuvõtmine hääletamise teel. Otsus võetakse vastu
lihthäälteenamusega, seejuures on igal juhtkogu organisatsioonil üks hääl. Häälte võrdse
jagunemise korral saab otsustavaks juhtkogu esimehe hääl. Põhjendustega eriarvamused
kantakse protokolli.

12.

Juhtkogu koosolek protokollitakse ja protokolli eelnõu edastatakse juhtkogu liikmetele
e-kirja teel koosoleku toimumisest arvates kümne tööpäeva jooksul ülevaatamiseks.
Protokolli allkirjastab juhtkogu esimees.

13.

Juhtkogu teenindav struktuuriüksus on Keskkonnaministeeriumi metsaosakond.

14.

Juhtkogu liikmed suhtlevad läbi juhtkogu esimehe esimesel koosolekul määratud infokanali.

15.

Juhtkogu otsused ja protokollid kuuluvad avalikustamisele. Koosolekuid salvestatakse
protokolli koostamise eesmärgil.

16.

Tunnistada kehtetuks keskkonnaministri 01.03.2019 a. käskkiri nr 1-2/19/173 „Metsanduse
arengukava aastani 2030 juhtkogu moodustamine“.

(allkirjastatud digitaalselt)
Rene Kokk
Minister
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