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Tagasiside juhtkogule
Protsess: mis tehtud ja mis vajab tegemist
Edasine ajakava
Juhtkogu selle kohtumiste ploki eesmärk ja ajakava

Tagasiside juhtkogule
Juhtkogu II kohtumise tagasiside:
- Juhtkogule saadeti PwC koostatud arengustsenaariumite koostamise ülevaade
26.06.2019
- Arengustsenaariumite tööversioon esitati juhtkogule tagasisidestamiseks
30.09.2019
- Kultuurivaldkonna kaks lahendamata prioriteetset probleemi on käsitlemist
leidnud arengustsenaariumites
- Arengustsenaariumitele on lisatud terminoloogia eraldi dokumendina, mida
täiendades saame ka arengukava juurde terminoloogilise peatüki lisada
- Juhtkogule on jagatud materjale viisil, mis võimaldab saada ülevaadet
probleemidest ja nende võimalikest lahendustest (FE raamistik nii probleemidel
kui ka arengustsenaariumitel). Probleemide lahendamise küsimus on lisatud
KSH ja muude oluliste mõjude hindamise lähteülesandesse.
Lisaküsimused:
- Arengustsenaariumite mõjude hindamise teostajaga on lepingulised
läbirääkimised pooleli, mistõttu ei saa materjale avaldada. Leping on avalik.

MAK2030 protsessi eesmärk
• Metsanduse arengukava koostamise protsessi
eesmärk on saavutada laiapõhjaline kokkulepe
jätkusuutliku metsanduse suunamiseks,
arvestades integreeritult nii rahvusvahelisi
kohustusi kui ka Eesti sotsiaalseid, majanduslikke,
ökoloogilisi ja kultuurilisi aspekte ning
biomajanduse strateegilise arendamise vajadust.
Kokkuleppe aluseks on piisavalt lahti kirjutatud
strateegilised arengustsenaariumid, mis
koostatakse metsanduse arengukava koostamise
käigus. Arengukava koostamine peab olema
avatud, teadmistepõhine, võimalikult paljusid
osalisi kaasav ja tasakaalustatud.

MAK2030 kavandatud
protsessikava
Ajatelg

06.03.2019

Juhtkogu

Protsess ja
lähteülesan
ne

Metsakogu

Huvirühmad

Teadlased

30.-31.03 ja
6.-7.04 2019

6.-7., 16.17. ja 20.21. mai
2019

juunioktoober
2019
Vahekohtum
ine (17.
juuni)

4.-5. ja 11.12.
november
2019

2020+

Lõplikud
valikud

MAK eelnõu
koostamine
ja
kooskõlasta
mine

Ettepanekud
ja esindajad

Eesmärgid
ja meetmed

Stsenaariumid ja KSH

Kuidas edasi läheme?
jaan-veeb 2020
MAK2030 eelnõu lõppversiooni keskkonnamõjude strateegiline
hindamine. MAK2030 tervikteksti põhise meetmete keskkonnamõjude ja
sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine. - ei ole leitud töö teostajat. Minimaalne
teostus 8 kuud.
Veeb 2020
Juhtkogu viimane kogunemine - vaadatakse üle MAK2030 terviktekst,
vajadusel täiendatakse konsensuslikult ja kinnitatakse. - tuleb lükata edasi, sõltub
mõjude hindamisest. Vahepealsed kohtumised: alternatiivide arutelud, mõjude
hindamise vahearuande tagasisidestamine
Veeb 2020
MAK2030 eelnõu avalikustamine avalikkusele – oleneb mõjude
hindamisest, mitte enne aug-sept 2020
Märts 2020 Keskkonnaministeerium esitab MAK2030 eelnõu kooskõlastamiseks ja
arvamuste esitamiseks eelnõude infosüsteemi – oleneb mõjude hindamisest, mitte
enne aug-sept 2020
Mai 2020 Keskkonnaministeerium esitab MAK2030 eelnõu Vabariigi Valitsusele
otsustamiseks ja Riigikogule edastamiseks – oleneb mõjude hindamisest, mitte enne
sept-okt 2020
November 2020 Riigikogu kinnitab MA2030 – Kas on võimalik?

Detsembri arutelud 4 päeva
Kohtumiste eesmärk:
Jõuda lähemale MAK2030 eelnõu koostamisele ehk vähendada
konsensuslikul teel erimeelsusi.
Arutelude tulemusena võiks lauale jääda mitte rohkem kui kaks
stsenaariumi, mis võivad olla erinevatest stsenaariumitest kokku
pandud.
Erimeelsused protokollime ja arutame valdkondlike ekspertidega, et
välja pakkuda kuni kaks võimalikku alternatiivi.
• 11. dets – metsanduse administreerimine
• 12. dets – looduskaitse; riigimetsa ja RMK täiendav ühiskondlik
mandaat; metsanduse toetused
• 17. dets – süsiniku sidumise ja talletamise suurendamine; metsa
majandamise piirangud
• 18. dets – metsa ja puidu väärindamine ning puidu kasutamine
energeetikas + valikute koondamine

Päevakava 11.12.2019
9.30-10.00
10.00-10.05
10.05-11.00
11.00-12.15
12.15-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.50
16.50-17.00

Kogunemine ja hommikukohv
Päeva sissejuhatus
MAK2030 arengustsenaariumite tutvustamine,
Kristel Järve, Jaan Liira ja Erkki Karo
MAK2030 protsessi ülevaade ja kohtumiste
tööplaan ning arutelu, Kristel Järve
Lõuna
Rühmatöö MAK2030 arengustsenaariumitega
sõlmküsimuste arutelude ettevalmistamiseks
Kohvipaus
Sõlmküsimuse: „Metsanduse
administreerimine“ arutelu.
Päeva kokkuvõte

Küsimused?

Tänan!
Kristel Järve
Metsaosakonna peaspetsialist,
Keskkonnaministeerium
kristel.jarve@envir.ee

