Eesti 2030+ koostamise orienteeruv ajakava koos kaasatavate osapooltega
Protsessi etapp

Peamised osalejad etapis

Aeg

Planeeringu ettevalmistav etapp
Ekspertarvamused
Ministeeriumite seisukohad

Ministeeriumid, eksperdid,
ühingud ja liidud,
omavalitsusliidud

III-IV kvartal,
2009

Planeeringu algatamine ja avalikustamine, sh
keskkonnamõjude strateegilise hindamise
(KSH) algatamine ning avalikustamine
Ekspertrühma moodustamine
Meedia- ja kaasamisplaani koostamine
Ministeeriumite ja maavalitsuste esindajatest
töögruppide moodustamine

Ministeeriumid,
maavalitsused,
omavalitsusliidud,
eksperdid

I kvartal, 2010

Ruumilise arengu visiooni koostamine ja
võimalikud arenguvariandid ning trendid Eesti
ja rahvusvahelises kontekstis, arenguvariantide
ruumiline mõju ja võimalusel trendide
visualiseerimine

Ekspertide töörühm,
ministeeriumid

II-III kvartal,
2010

Avalikkus – läbi
konverentsi juunis 2010

Ruumilise visiooni teemaline konverents.
Ruumilise arengu visiooni tutvustamine Ekspertide töörühm,
piirkondades, ministeeriumites ja Riigikogus
maavalitsused,
omavalitsusliidud,
Tagasiside analüüs ekspertgrupis
ministeeriumid, kohtumine
Riigikogu Tuleviku
Toetusrühma esindajatega,
ühingud ja liidud,
avalikkus

IV kvartal,
2010

Planeeringueesmärkide sõnastamine
Ekspertide töörühm,
Üleriigilise planeeringu esialgne struktuur ja ühingud ja liidud,
tööversioon
avalikkus
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
programmi koostamine ja avalikustamine

IV kvartal,
2010

Etapi tulemus:
Ruumilise arengu visiooni esmase
versiooni sõnastus
Üleriigilise planeeringu struktuur
Planeeringueesmärgid ja esialgne
tööversioon
Keskkonnamõjude hindamise (KSH)
programm on heaks kiidetud

Etapi
tulemusi
tutvustatud meedias
planeerigu kodulehel.

Planeeringu tööversiooni täpsustamine ja
tegevuskava koostamine (sisendiks

Teemarühmad,
maavalitsused,

on
ja

Läbi on viidud avalikkuse
kaasamiseks
seminarid
viies piirkonnas (toimusid
rühmatööd)

I-III kvartal,
2011

sektorpoliitikatesse ja
maakonnaplaneeringutesse)

ministeeriumid,
riigi jaoks strateegilise
tähtsusega objektide
asukoha omavalitsused

Planeeringu põhiseisukohtade tutvustamine Riigikogu fraktsioonid
Riigikogu fraktsioonides
KSH aruande koostamine ja avalikustamine

KSH ekspert,
läbi
KSH
avalikustamise

II kvartal,
2011

avalikkus I-IV kvartal,
aruande 2011

Planeeringu põhiseisukohtade tutvustamine Maavalitsused,
IV kvartal,
piirkondades ja ministeeriumite töörühmas
omavalitsusliidud,
2011
ministeeriumid, ühingud ja
liidud, avalikkus
Planeeringu lõplik vormistamine
IV kvartal,
2011
Etapi tulemus:
Üleriigiline planeering ja tegevuskava
Eesti ruumilise arengu seisukohalt
olulised võtmeprojektid
Sisendid valdkondlikesse strateegilistesse
dokumentidesse ja
maakonnaplaneeringutesse
Heakskiidetud KSH aruanne

Etapi
tulemusi
on
tutvustatud
planeeringu
kodulehel ja meedias
Läbi
on
viidud
planeeringut tutvustavad
seminarid viies piirkonnas
ja avalikustatud on KSH
aruanne.

Planeeringu kooskõlastamine ministeeriumite, Ministeeriumid,
maavanemate ja omavalitsusliitudega
omavalitsusliidud,
maavalitsused ja
ametkonnad

IV kvartal,
2011

Üleriigilise planeeringu esitamine Vabariigi
Valitsusele.

IV kvartal
2011

Planeeringu kehtestamine Vabariigi Valitsuse
poolt

I kvartal, 2012

Planeeringu
trükise
ja
veebiversiooni
väljaandmine ja levitamine. Planeeringu
kehtestamisest avalikkuse teavitamine.

I kvartal, 2012

Etapi tulemus:
Üleriigiline planeering on kehtestatud
Üleriigilise planeeringu tegevuskava on
valminud

Kehtiva
planeeringu
materjalid
laialdaselt
levitatud ja avalikkusele on
antud info planeeringu
kehtestamisest

