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Asukoht: Keskkonnaministeerium, Tallinn, Narva mnt 7a
Aeg: 24.05.2018, kell 10:30 – 16:30
Juhatas: metsaosakonna nõunik Merje Lesta
Protokollis: metsaosakonna peaspetsialist Joonas Kollo
Osalesid töörühma liikmed: Linda-Mari Väli, Toomas Lemming, Valdur Mikita, Kristine
Hindriks, Imbi Henno, Indrek Laas.
Päevakord:
1. Sissejuhatus
2. Uued või täiendamist vajavad valdkondlikud probleemid
3. MAK2030 teiste valdkondade probleemide ülevaatus
4. Muud küsimused (töörühma liikmete ettepanekul)
5. Kokkuvõte
Saadetud materjalid:
Päevakava. Kõikide valdkondade probleemikaardistused. Valdur Mikita uued ettepanekud.
Kokkuvõte:
24.05.2018 toimus kolmas MAK2030 algatamise kultuuri valdkonna töörühma koosolek.
Koosolekul tutvustati kohtumise eesmärki - vaadata üle teiste valdkondade probleemid,
määrata, kas need on arusaadavad ning kas ja milline on seos selle valdkonnaga ning jõuda
lõpuni valdkonlike probleemide kaardistamisega.
Töökorraldus toimus sarnaselt eelmisele korrale. Töörühma materjalid on avalikud, tulemus
protokollitakse ning koosolek salvestatakse. Osalejatele anti teada, et järgmine suure töörühma
kohtumine toimub 14. juuni Tallinnas.
Töörühmas juhiti tähelepanu asjaolule, et kõik neli valdkonda (kultuur, sotsiaal, ökoloogia ja
majandus) ei ole metsanduse valdkonda puudutavates dokumentides võrdselt esindatud ning
kas Forest Europe säästva metsamajandamise kriteeriumid on parim alus, millele tuginedes
erinevates valdkondlikes alamtöörühmades esitatud probleeme grupeerida.
Lisaks toodi töörühmas välja ka mõte, et edaspidi, kui sarnast probleemikaardistuse protsessi
läbi viia, siis võiks kaaluda arvesse võtta teistsugust, võimalustel põhinevat lähenemist.
Töörühm jätkas esitatud probleemide ülevaatamisega ning teistest valdkondadest kodutööna
väljavalitud probleemidele seoste leidmisega.

Töörühma kohtumise ajaks lisandus 3 uut Valdur Mikita poolt esitatud
probleemi, millest kaks liideti valdkonna varem esitatud teiste probleemidega ja millest ühte
täiendab Valdur Mikita 28. mai õhtuks. Lisandus üks täiendav probleem Haridus- ja
teadusministeeriumi poolt. Kõik muudatused, sh uued lisandunud probleemid, on nähtavad
protokolli lisas 1. Kommentaarid teiste valdkondade probleemidele on esitatud protokolli lisas
2 veerus „Kultuuri otsus“.
Probleemide sõnastused avalikustatakse Keskkonnaministeeriumi kodulehel.
Järgmise kohtumise kuupäev on 14. juuni. Järgmise kohtumise eesmärk on suures töörühmas
eesmärgi sõnastamine, probleemide prioritiseerimine, kaasamisküsitlus ja alusuuringu esmaste
tulemuste tutvustamine.

Lisad:
1. MAK2030 kultuuri 24.05. probleemikaardistus,
2. Kultuuri kommentaarid teistele valdkondadele

