Kutse
Ootame kõiki MAK2030 töörühma liikmeid osalema MAK 2030 algatamise töörühma kolmandal
täies koosseisus kohtumisel, mis toimub 13. septembril kl 10.30–14.00. Kohtumine leiab aset Lutheri
Masinasaalis III korrusel, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Täpsemaid juhiseid asukohaga
tutvumiseks saab siit: https://lutheri.ee/et/#location.

Kohtumise esialgne päevakava on järgmine:
Kogunemine ja tervituskohv kl 10.15-10.30
Esimene osa: sissejuhatus päeva, ettepaneku teise versiooni ja alusuuringu üldine arutelu
1. Sissejuhatus (vahekokkuvõtte alamtöörühmade kohtumisest ja päevakava punktide tutvustus,
Kristel Järve)
2. MAK2030 algatamise ettepaneku teise/parandatud versiooni tutvustus (Indrek Laas), arutelu
3. Alusuuringusse lisatud teemade tulemused ja ülevaade alusuuringu koordinaatorilt (Paavo Kaimre)
ja edasised sammud (Indrek Laas), arutelu
Kl 12.00-12.15 Kohvipaus väikese ampsuga
Teine osa: ettepaneku detailid – uued prioriteedid, eesmärgid – ning ootused teisele etapile
4. Valdkondade ülesed teemad (Marku Lamp) – ettepanek ökoloogia alamtöörühmast, KeM käsitlus ja
arutelu
5. Ettepanekusse eesmärkide sõnastamine (Kristel Järve) ja arutelu
6. Töörühma ootused MAK2030 protsessi II etapile (Marku Lamp) – MAK2030 koostamisele
Kl 13.30-14.00 Lõuna (organiseeritud)

Seekord koguneb töörühm ametlikus koosseisus (vt manusesse lisatud keskkonnaministri
metsanduse arengukava algatamise töörühma moodustamise käskkirja). Kui keegi tõesti ei saa osaleda
ja soovib saata asendusliikme, siis palume sellest eelnevalt teada anda minu meiliaadressile
kristel.jarve@envir.ee. Eelnevalt teame, et asendatud on Rene Tammist.
Saadame MAK2030 ettepaneku teise/parandatud versiooni nii pea kui võimalik. Kuna aga
parandusettepanekuid on laekunud mitmeid ja nende sisseviimine võtab aega, siis saame selle saata
kõige varem järgmise nädala algul. Seega palume töörühma liikmetel, nagu ka alamtöörühmades sai
hoiatatud, broneerida aega ettepanekuga tutvumiseks. Eraldi pööran tähelepanu, et üldiselt me ei
arvesta meili teel saadetud ettepanekuid, mis puudutavad valdkondade prioriteetide kirjelduste
sõnastusi. Seda seetõttu, et kõik valdkonnad parandasid augusti kohtumisel neid ühiselt ja need on

juba valdkonnasiseselt kokku lepitud. Kõigi valdkondade parandustega saate
tutvuda ettepaneku teises/parandatud versioonis.
Kodutööna palume Teil keskenduda juba praegu ettepanekus toodud eesmärkidele (protsessi, pika
vaate, üldeesmärgid, mis on esimeses versioonis kirjas ja mida teises versioonis ei muuda, kuna sellel
teemal toimub kohtumisel eraldi arutelu) ning ka mõelda, millised valdkondade ülesed
probleemid/teemad Teie arvates välja joonistuvad. Kohtumise jaoks valmistame ette oma nägemuse,
millega saate teise/parandatud ettepaneku versioonis ka enne tutvuda.
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