
Protokoll 

 

Võru maakonna arengustrateegia Töörühma koosolek  

Aeg: 07.06.2018 kell 9:00-10:50 

 

Koht: SA Võrumaa Arenduskeskus Jüri 12 II korruse saal 

 

Osalejad: Tiina Hallimäe, Eveli Kuklane, Kertu Künnapuu, Aira Udras, Kadri Kangro, Kalev 

Joab, Kalev Kaarna, Kaido Palu, Tiit Toots, Aivar Nigol 

 

Arutelu teemad: 

 

1. Ülevaade senisest tegevusest 

2. Visiooni ja mõõdikute arutelu  

3. Maakonna arengustrateegia koostamise edasised tegevused  

• Riigikogu liikmete kaasamine 

• Kohtumine strateegiliste võtmeisikutega 

• Avalikustamine (artikkel KOVde lehtedes jms)  

• Küsitlused (ideekorje) 

 

1. Ülevaade senisest tegevusest 

Aivar Nigol andis Töörühma liikmetele ülevaate Võru Maakonna arengustrateegia 2035+ 

koostamise senisest tegevusest.  

Hetkel toimub töö teemarühmades. Majanduse ja maine teemarühmad on kogunenud juba 

teistkordselt. Ülejäänud teemarühmadel on koosolekud planeeritud. Kokku on kavandatud 

2-3 teemarühmade koosolekut. 

Võru maakonna KOVid on alustanud oma arengukavade koostamisega. Toimunud on 

KOVde arengukavade koostamise üritused. Silmas pidades maakonna arengustrateegia ja 

KOVde arengukavade sidusust on Võrumaa Arenduskeskuse esindajad osalenud KOVide 

arengukavade koostamise üritustel (Võru vald, Rõuge vald, Setomaa vald, Antsla vald). 

 

2. Visiooni ja mõõdikute arutelu 

 

Visiooni sõnastuse aluseks sai Tiit Kolki pakutud versioon (majanduse teemarühm): 

 

Võru (Meie) maakond on õnnelike ja tegusate inimeste ning rohkete võimalustega 

omapärane maa. 

 

Toimus arutelu valdkondlike visioonide sõnastamise üle. Töörühma ettepanek on 

sõnastada valdkondlikud visioonid kasutades sõnastuses „Meie“ vormi. 

Valdkondlikud visioonid peavad toetama ja haakuma maakonna üldise visiooniga. 

Valdkondlike visioonide sõnastamisel tuleb need siduda üldise visiooniga ning tuua esile 

inimese keskse lähenemise mõõde. 

 

 

 

 



Ülesanne teemarühmadele:  

1. Võtta aluseks maakonna visioon ning sõnastada valdkondlik visioon lähtuvalt üldisest 

visioonist. Rõhutada inimese kesksust, proovida sõnastada valdkondlikud visioonid 

„Meie“ võtmes. Sama teha strateegiakaardiga ning püüda sõnastada valdkonna 

strateegilised eesmärgid/fookused selliselt, et need toetaksid üldist ja valdkondliku 

visiooni ning inimese keskset lähenemist. 

2. Paluda üle vaadata teemavaldkonna nimi (kas see on arusaadav ja valdkonda 

kokkuvõttev ning kõige paremini iseloomustav ja arusaadav). Küsimused on tekkinud 

nt rahvatervise ja heaolu ning hariduse teemapealkirjaga.  

 

Vaadati üle väljapakutud arengustrateegia sisukord. 

Ettepanek on arengustrateegia sisu liigendada selliselt, et tulevikku vaatav osa on 

eespoolt. Arengustrateegia peamine avalikkusele suunatud osa peaks mahtuma viiele 

maksimaalselt kümnele lehele. Tegevuskava peaks olema esitatud eraldi lisana, kuna 

vaadatakse üle igal aastal. Selliselt on lihtsam tegevuskava uuendada. Arengustrateegia 

koostamise protsessi kirjelduse osa viia strateegia lõppu. 

 

Toimus mõõdikute arutelu. 

Valdkondlikest visioonidest kooruvad välja mõõdikud, mida on vajalik mõõta ja seirata. 

Mõõdikute osas teevad ettepanekud teemarühmad. 

Eesmärgiks on koostada maakonnauuringu kava, milles kajastuvad mõõtmist vajavad 

näitajad. 

Küsimuseks on, et kui palju vaatame lokaalseid ja kui palju globaalseid mõõdikuid ning 

millega neid võrdleme. Üheks näitajaks on maakonna näitaja võrdlemine üle-eestilise 

vastava näitajaga. 

KOVdel on sarnane huvi ehk küsimus, mida koostatavate arengukavade osas mõõta. 

Oluline on ka rahulolu küsimuste läbiviimine. 

Antsla on läbi FB rahuloluküsitlusi teinud. Kogemus olemas. 

Selgitamist vajab, milliseid küsitlusi kavandada maakondlikult ja millised on võimalused 

küsitlustes välja tuua KOVde osa.  

Uurida ka partnerite huvide kohta (milliseid küsimustikke, uuringuid on kavas partneritel 

teha), et selgitada võimalused koostööks. 

 

Teemarühmadelt saada sisend mõõdikute ja küsimustike koostamiseks.  

 

 

3. Maakonna arengustrateegia koostamise edasised tegevused 

 

Koosolekud 

Juhtrühma, töörühma ja teemarühmade koosolekud toimuvad vastavalt plaanitule (lisatud 

tabel). 

Ministeeriumide tippametnike strateegiateemaline õppereis Võru, Valga ja Põlva 

maakondadesse toimub 30.-31.august. Võrumaal külastatakse 4 objekti. 

 

 

 

 



Riigikogu liikmete kaasamine 

Kagu-Eestist valitud Riigikogu liikmetele ja Europarlamendi saadikule on tehtud 

Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liikme Tiit Tootsi poolt ettepanek osaleda 

teemarühmade töös. 

Mõte Riigikogu liikmete kaasamiseks tuli Võrumaa Teataja artiklist, milles ajaleht esitas 

küsimuse, kas saadikud on valmis arengustrateegia valmimisse panustama.  

Tiit Tootsi kirjalikule ettepanekule vastas ainult Ivari Padar, kes kinnitas oma 

valmisolekut. 

 

Koosolekul tehti ettepanek koguda saadikud ühise laua taha koos teemarühmade 

juhtidega. Eesmärgiks on tutvustada arengustrateegiat ning teha ideekorje. 

 

KOVde arengukavade juhtrühmade koosolekud 

Tiit Toots ja Aivar Nigol osalesid Antsla valla arengukava juhtrühma koosolekul.  

KOVde arengukavade juhtrühmade koosolekutel osalemine on hea võimalus maakondlike 

tegevuste kaardistamiseks.  

 

Kagu-Eesti programm 

13. juunil toimub esimene arutelu Otepääl. Järgnevaks kohtumiseks on oluline Võru 

maakonna KOVdega läbi arutada maakonna ühishuvid, et saaksime välja minna ühiste 

ettepanekutega. Näiteks mõelda läbi prioriteedid ja 3-4 suurt asja, mida soovime riigilt 

saada.  

HASART, PATEE tegevused peavad tulema välja maakonna arengustrateegiast. KOVde 

arengukavades on tarvilik viide/markeerimine. 

 

Küsitluse korraldamine (ideekorje) 

Küsitlused on vajalikud, teeme avatud vormis, oluline on maakonna elanike kaasatus. 

Teed ja internet on teemad, mille kohta ei soovi küsida, need tegevused on nii või naa juba 

kajastatud. 

Peame võimalikult täpselt püstitama probleemid, millele soovime saada lahendusi.  

Mida täpsem küsimuse püstitus, seda paremad vastused saame. 

 

Sisend küsimustikeks teemarühmadelt. Küsimused tuleb läbi arutada teemarühmade 

juhtidega. 

 

Järgmise Töörühma koosoleku aja kokkuleppimine 

 

Koosolek toimub 28. juunil kell 8:15-10:00 SA Võrumaa Arenduskekuse II korruse 

seminariruumis.   

 

Protokolli koostas Aivar Nigol 

 

 


