Protokoll
Võru maakonna arengustrateegia koosolek
Aeg: 27. märts kell 9.00-10.30
Koht: SA Võrumaa Arenduskeskus Jüri 12 II korruse saal
Osalejad: Kurmet Müürsepp, Kertu Künnapuu, Aira Udras, Eveli Kuklane, Erika Joonas, Kaido Palu,
Kalev Kaarna, Tiit Toots, Anti Allas, Tiina Hallimäe, Kadri Kangro, Mailis Koger, Ülle Herr, Aivar Nigol
Päevakava:
1. Maakonna arengustrateegia
2. Arengustrateegia avaüritus
3. Arendustöötajate ümarlaud
1. Maakonna arengustrateegia- ülevaade hetkeseisust, juhtrühm, töörühm, teemarühmad
Aivar Nigol andis ülevaate maakonna arengustrateegia koostamise hetkeseisust.
Rahandusministeeriumi poolt on valminud koostamise juhendmaterjal (tööversioon 09.03.18 seisuga
saadetud eelnevalt koosolekust osavõtjatele).
SA Võrumaa Arenduskeskuse (edaspidi: Arenduskeskus) nõukogu 29.03.18 koosoleku päevakorras on
Võru maakonna arengustrateegia koostamise algatamine. Otsuse eelnõu kohaselt on juhtrühmas
Arenduskeskuse nõukogu liikmed. Lisaks on eelnõu kohaselt ettepanek delegeerida töörühma ja
teemarühmade moodustamine Arenduskeskuse juhatuse liikmele Tiit Tootsile.
Tööplaani ja ajakava tutvustamine.
Ettepanekud:
1. Võru maakonna arengustrateegia peaks olema koostatud aastani 2035+.
Vastav parandus teha arengustrateegia algatamise otsusesse ja seotud dokumentidesse.
2. Kaaluda eksperdi kaasamist. Võru maakonna KOVide arengukavasid nõustab Mihkel Laan, kes
oleks eksperdina üks valikutest. Eksperdi abi võib olla vajalik koosolekute läbiviimiseks ning
arengustrateegia fokusseerimiseks.
3. Toimus arutelu, kas lisada kohustuslikele teemablokkidele (inimareng ja kodanikuühiskond,
majandusareng, taristu) lisaks täiendavad teemablokid.
Omapära rõhutamine, kas käsitleda eraldi teemablokina või on kõikide käsitletavate
teemablokkide läbiv teema?
Märksõnadeks on lihtsus, omapära, koostööprojektid ja koostöökokkulepped, oluline on
kommunikatsioon.
4. Avalikustamine ja kaasamine- Arengustrateegia avalikustatakse Arenduskeskuse veebilehel,
KOVide veebilehtedele lingid viitega Arenduskeskuse kodulehele.
Võru linna arengukava koostamisel kasutati Facebooki ja Google küsitlusi, mida võiks sarnaselt
kasutada ka maakonna arengustrateegia koostamise puhul.
2. Arengustrateegia avaüritus - Ettevalmistuse arutelu, päevakava, esinejad, ootused avaüritusele
Aivar Nigol tutvustava esialgset avaürituse päevakava. Toimus arutelu.
Ettepanekud:
1. Avaüritus peaks olema kompaktsem ja programm tihedam. Vähendada arengustrateegia
eesmärki ja protsessi tutvustava bloki osa ajalist poolt, rõhk blokis inspireerival ettekandel.
2. Ettepanek on omapära rõhutamiseks kaasata Contra ning alustada ja lõpetada üritus Contra
etteastega.

3. Avatud mikrofoni formaadis kaasata arvamusliidrid (nt Timmi, Viik, Veeroja, Setomaa
esindaja jt). Esitada kuni 3 küsimust, millele nad saaksid vastata.
4. Visiooni sõnastus, millised on olulised teemad ja tegevused Võrumaa arengu jaoks.
5. Rühmatöö puhul peaksid igas lauas olema nn suunajad nt töörühma liikmete hulgast.
6. Sõnastada ootused arengustrateegiale ja ühine soov arengustrateegia koostamiseks.
3. Arendustöötajate ümarlaud
Toimus arutelu.
Ettepanekud
1. Ümarlaua formaat on vajalik- aitab võtta kokku arendustöötajad, et saada üksteisega
tuttavaks. Esimesel kokkusaamisel ühiseks teemaks tervise ja heaoluprofiil.
Selgitada koostöövõimalused TSENTERiga, kuna nende initsiatiivil toimuvad juba valdkondlikud
ümarlauad.
Protokolli koostas Aivar Nigol

