
Protokoll 

Võru maakonna arengustrateegia Töörühma koosolek  

Aeg: 23. aprill kell 15.00-16.45 

 

Koht: SA Võrumaa Arenduskeskus Jüri 12 II korruse saal 

 

Osalejad: Inge Vill, Tiina Hallimäe, Kait Kabun, Raul Kudre, Mihkel Laan, Anti Allas, Eveli 

Kuklane, Aira Udras, Tiit Toots, Kadri Kangro, Aivar Nigol 

 

Päevakava: 

1. Võru linna arengukava 2017─2035 koostamise kogemus  

2. Maakonna arengustrateegia ja KOVide arengukavade seosed  

3. Maakonna arengustrateegia koostamise edasised tegevused (sh avaürituse tagasiside, 

teemarühmade moodustamine) 

 

 

1. Võru linna arengukava 2017─2035 koostamise kogemus (Anti Allas ja Tiina 

Hallimäe)   

Anti Allas ja Tiina Hallimäe rääkisid Võru linna arengukava 2017─2035 koostamise 

kogemusest. 

Võru linna arengukava 2017─2035 koostati ca 5 kuu jooksul. Arengukava koostamisse tuleks 

suhtuda loominguliselt. Arengukava peab olema võimalikult arusaadav ja ülevaatlik- 

kontsentreeritud tekst. Koostatud analüüsid on mõistlik välja tuua lisadena. 

Arvestada tuleks ka viitamise vajadusega- viitamine maakonna arengustrateegia puhul 

KOVide arengukavadest veelgi olulisem.  

Positiivne oli see, et erinevad poliitilised grupid suhtlesid omavahel rohkem. Valimised 

kokkuvõttes ei mõjutanud, koosolekud olid konstruktiivsed, räägiti asjast. 

Valdkondlikes teemagruppides võiks pigem olla rohkem inimesi, oluline kaasatus, väiksema 

arvu puhul võivad olulised partnerid teemagrupist välja jääda.  

Keskkonna teema on muutunud järjest tähtsamaks ja peaks olema veelgi rohkem esile toodud.  

Sotsiaalmeedia kaudu esitati erinevaid küsimusi. Valupunktid joonistusid küsimuste-vastuste 

kaudu hästi välja. Näiteks võiks küsida maakonna TOP 5 projekti, mis vajavad arendamist. 

Läbi kohalike lehtede saab selgitada, et millised on maakondlikud ja millised on KOVide 

lahendatavad asjad. 

Oluline on defineerida, mida maakondlikult arengustrateegialt ootame. Millised on 

ministeeriumide suunad? Kuidas käituda erinevate investeeringute kajastamisega (hilisem 

viitamine). Tuua välja ühiselt lahendatavad punktid-tegevused, mida teeme ülemaakondlikult. 

Kes on maakonna arengustrateegia sihtrühm? Pakume avalikku ruumi ja avalikke teenuseid. 

Ka ettevõtlus tahab head avalikku ruumi. Seetõttu tuleks vaadata laiemalt nt ühistransport, 

teed, taristu jms. Millisel moel suudame ettevõtlusele olla võimalikult palju toeks (nt 

tööstusalade arendamine).  

Otsustajateni jõudmine- teavitada ja rääkida, tutvustada, et võimalikult paljud oleksid 

maakonna arengustrateegiast kuulnud.   

Leida huvitavaid teemasid, mis paneksid kaasa mõtlema ja tegutsema. Õppida tasub 

positiivsest, üle tasuks vaadata, mis oli strateegiasse varasemalt kirjutatud ja mis on reaalselt 

muutunud. Näiteks omapära telg on kindlasti toetanud maakondlikku arengut.  



Kaasamine- arutelud +küsimustikud. Võru linna kogemusele tuginedes peaksid küsimused 

olema läbi mõeldud ning selleks sobivad erinevad kanalid (nt kasutati linnalehe võimalust, 

kodulehte, Facebooki). 

Sädeinimeste kaasamine- kes soovib maailma muuta, tuleb kaasata. 

 

Toimus arutelu. 

 

2. Maakonna arengustrateegia ja KOVide arengukavade seosed 

Mihkel Laan – Maakonna arengustrateegia on teistmoodi kui KOVide arengukavad. 

Maakonna arengustrateegia on visiooni ja strateegia tasemel dokument. 

Kes on strateegilised partnerid? Fookusesse tuleb tõsta strateegiline pilt. Märksõnadeks lihtsus 

ja selgus. Millised on ühised suunad? Mis ühendab ja on maakondlikult oluline? 

Võru linna arengukava puhul tekitasime programmid- valdkonnaülesed teemad. Programmide 

taga peab olema kompleksne tegevuste kogum. 

 

Teemade puhul pakun välja 3+3+3 lähenemise: 

 

1. Katuseteemad 

 Noored 

 Ettevõtlikkus 

 Ühendused 

2. Valdkonnaülesed teemad 

 Võru linn kui tugev keskus 

 Kogukondade võimestamine 

 Eripära ja piirkonna pärlid (Võro ja seto kultuurid, Vastseliina linnus) 

3. Baasteemad 

 Teed, ühistransport 

 Kohalikud teenused 

 Vaba aja võimalused 

 

Läbivad teemad : säästev areng, koostöö, „Rohkem riiki“ 

 

Toimus arutelu. 

Eluruum- pakkuma peab seda, mille järele on nõudlus. 

Kes võrukas tahab olla? Milline on meie kuvand?  

Põlva reklaamib ennast rohelise maakonnana. Paremini töötaks Võru maakonna puhul eripära 

rõhutamine, ajaloo väljatoomine. 

Peame mõtlema inimesele, kes siin elab. Millist keskkonda pakume? Kõigepealt peame ära 

veenma oma inimese. Inimesi ja ressurssi on vaja juurde meelitada. 

Näide Rõuge piirkonnast, kus piirkonna hea maine ja isiklik lähenemine (uue pere tulekul 

vallavanem pühendas  3 h tutvustamisele ja rääkimisele) on toonud inimesi juurde. 

Eesmärk: Võrokene on kõige paremini hoitud inimene Eestis! 

Mainekujunduse teema – nt võiks turismivoldikute asemel toota mainevoldikuid. 

 

 

 



3. Maakonna arengustrateegia koostamise edasised tegevused  

Toimus arutelu. 

Teemarühmade moodustamine- oluline kaasata strateegilised partnerid.  

„Suur sumin“- arengustrateegiat tutvustav kokkuvõttev üritus peaks toimuma sügisel. 

Inimene tuleb tuua fookusesse- inimkeskne lähenemine. Positiivne kuvand. Hoitud inimene! 

Teemarühmade pealkirjad?! Teema peaks olema huviäratav. 

 

Ettepanek teemarühmade moodustamiseks.  

Moodustada 6 teemarühma: 

1. Majandusvaldkond (Eveli Kuklane) 

2. Haridusvaldkond (Tiia Allas) 

3. Kultuur ja eripära (Kadri Moppel) 

4. Rahvatervis ja heaolu (Kadri Kangro) 

5. Kestlik kogukond (Katrin Volman) 

6. Maine (Aigi Young) 

 

Teemarühmade liikmete osas ootame teemarühma juhi ettepanekuid. Teemarühma liikmete 

arv ei ole rangelt piiratud. Kui on aktiivseid inimesi, kes tahavad kaasa rääkida, siis tuleb anda 

võimalus teemarühmas osalemiseks. Üleskutse teemarühmades osalemiseks tehti ka 

arengustrateegia avaürituse käigus üritusel osalenutele.  

 

Protokolli koostas Aivar Nigol 

 

 


