
Protokoll 

 

Võru maakonna arengustrateegia Töörühma koosolek  

Aeg: 28.06.2018 kell 8:15-10:10 

Koht: SA Võrumaa Arenduskeskus Jüri 12 II korruse saal 

Osalejad: Eveli Kuklane, Kertu Künnapuu, Kadri Kangro, Kerli Kanger, Kurmet Müürsepp, Tiit Toots, 

Aivar Nigol 

 

Arutelu teemad: 

1. Tagasiside visiooni sõnastusele   

2. Teemarühmade töö vahekokkuvõte, valdkondlikud visioonid ja  eesmärgid  

3. Küsitluse ettevalmistamisest  

4. Töörühma edasise tööplaani arutelu 

 

1. Tagasiside visiooni sõnastusele   

Visiooni sõnastust on tutvustatud SA Võrumaa Arenduskeskuse Nõukogule (arengustrateegia 

koostamise juhtrühm). 

SA Võrumaa Arenduskekus Nõukogu 20. juuni 2018 koosolekul avaldati mõtet, et uus maakonna 

visioon võiks sisaldada ka viidet kultuuriruumile. Veel ei sümpatiseerinud osadele sõna „maa“ 

visiooni lõpus. Tehti ettepanek, et lisaks eesti keelele oleks visiooni sõnastus ka võro, seto ja inglise 

keeles. 

SA Võrumaa Arenduskekus Nõukogu liikme Kaido Mäesalu väljapakutud sõnastus: 

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

kultuuriruumiga kant (paik). 

Toimus arutelu. 

Visiooni sõnastust kasutada vastavalt kontekstile kas Võru maakond…….. või Meie…….. 

Töörühmas heaks kiidetud visiooni sõnastus: 

Meie maakond on õnnelike ja tegusate inimeste, rohkete võimalustega ning mitme 

kultuuriruumiga maa. 

 

2. Teemarühmade töö vahekokkuvõte, valdkondlikud visioonid ja  eesmärgid 

Ülevaade teemarühmade valdkondlikest visioonidest ja eesmärkidest on lisatud koosoleku 

protokollile. 

Toimus arutelu.  



 

Majandus 

Majandusvaldkonna visiooni ja eesmärke kommenteeris Eveli Kuklane. 

Eesmärkide sõnastamise fookuses on ettevõtja, ettevõte ja töötaja. 

Ühe lahendamist vajava teemana on kerkinud riigihangetega seotud küsimus (kohaliku toodangu 

eelistamine) ja ühe näitena oma riigi toiduainete eelistamine kaitseväes. Huvi on rohkem kaitsta 

kohalikku tootjat ja eelistada riigihangetel kohalikku toodangut. 

Tiit Toots: Visiooni sõnastuse võiks üle vaadata (hetkel liiga pikk). 

Eveli Kuklane: Järgmine majanduse teemarühma koosolek on planeeritud augustikuus. 

Haridus 

Hariduse valdkonna teemarühma ettepanek on kasutada teemapealkirjana „Elukestev õpe“. 

Probleemiks on noore põlvkonna maakonnast lahkumine. Eesmärgiks on maakonda noorte 

meelitamine väljastpoolt. Ühe võimalusena on maakonnas kõrghariduse pakkumine (nt 

inseneriteadused, kultuurivaldkond). 

Kõrghariduse andmise mudel ei ole enam kohakeskne. Näited mujalt Eestist, kus asuvad ülikoolide 

filiaalid.  

Varasemalt tegutses Võrus Mainori kõrgkool. 

Ülikoolide nägemuse väljaselgitamine, kas neil on Võrumaal ambitsiooni kõrghariduse pakkumiseks. 

Koostöö Võrumaa Kutsehariduskeskusega, rääkida direktor Tanel Linnusega ning selgitada võimalusi. 

Kurmet Müürsepp: Maakondlikult on oluline Urvaste Kooli kui hariduslike erivajadustega õpilastele 

mõeldud põhikooli tegevuse jätkumine. Üleval on oht, et võib toimuda kooli reorganiseerimine ning 

tegevused võivad kanduda Valga maakonda. 

Ettepanekud teemarühmale: 

1. Rohkem ambitsioonikust ja strateegilist vaadet. 

2. Haridusvõrgu korralduse teema käsitlemine (mh tuua juurde riigi vaade). Maakonna 

planeeringu tegevuskavas on tegevus nimetatud.  

3. Looduse ja tehnikateaduste propageerimine (huvikool). 

4. Integreeritud õppeained (loovuse arendamine). 

5. Vabahariduse esindajate kaasamine (alternatiivse hariduse pakkumine maakonnas). 

6. Maakonnas gümnaasiumide säilitamine riigigümnaasiumi kõrval.   

7. Koolide pinna kasutamine avalike teenuste pakkumiseks.  

Visiooni sõnastuse ettepanek: Meie inimesed on märgatud, haritud, teadlikud oma võimalustest ning 

osalevad aktiivselt elukestvas õppes. 

Kestlik kogukond 

Visiooni sõnastuse ettepanekud:  

Igal inimesel on Võru maakonnas hea elada. 



Meil kõigil on Võru maakonnas hea elada. 

Ettepanekud teemarühmale: 

1. Üle vaadata teemarühmas käsitletavad teemad. Ettepanek on käsitleda elukeskkonna teemat 

(maakondlik vaade elukeskkonnale ja teenuste pakkumisele) 

2. Keskused ja teenused 

Võru linna kui tõmbekeskuse küsimus? Maakonna planeeringus on olemas keskuste 

(maakondlik, piirkondlik, kohalik ning lähikekus) kaardistus. Keskuste teema kordamine 

maakonna arengustrateegias. Eesmärgiks on maakonna tasakaalus areng. 

3. Elukeskkonda toetav taristu, sidusus (teed, transport, rongiliiklus, lairiba) 

Kultuur ja eripära 

Eesmärkide ja visiooni sõnastuse osas täiendavaid ettepanekuid ei tehtud. 

Töörühma arvamus kattus teemarühma omaga, et arengukavas peaks tekst olema üldine, et anda 

võimalus nii olemasolevatele kui ka juurde tekkivatele üritustele.  

Initsiatiiv Võru maakonna kutselise teatri taaskäivitamisele väärib igakülgset toetust. Lisaks nö 

pärimuskultuurile tuleb leida võimalusi ka teiste kultuuriliikide edendamiseks ning maakonda 

toomiseks. 

 

Rahvatervis ja heaolu 

Rahvatervise ja heaolu teemarühma senisest tööst tegi kokkuvõtte Kadri Kangro. 

Eesmärgid jagunevad kahte rühma: 

I Pikendada tervena elatud aastaid 

II Kiire kohanemine muutsutega maakonna rahvastikus  

Visiooni esialgne sõnastus: Igal inimesel on kirg elu vastu läbi kogu oma elukaare. 

„Mahe Võrumaa“- mõtteviis, loodusega kooskõlas elamine vähendab stressi. 

Eesmärgiks on, et inimene elab võimalikult kaua võimalikult tervelt. 

Maine 

Teemarühma töö vahekokkuvõtte tegi Tiit Toots.  

Maine- väljapoole ja sissepoole. 

Inimesed ise on kõige suuremad maine kujundajad. 

Valdkondlikud tegevused on seotud maine teemaga ning igaüks saab tuua välja vaate, kuidas 

valdkondlik tegevus toetab „suuri eesmärke“. 

Eveli Kuklane: Sõnumite fookust tuleb veelgi „teravdada“. 

Sõnastada keskpunkt- pakun välja  „Tegusad inimesed“ 

Sõnumi piirkonnast loome meie ise. 

 



 

Muud teemad 

Haldusmudel? Kas rohkem koostööd, ühiseid teenuseid? 

Esialgselt püüda teenuste ühise korraldamise poole- koostöö mudel. 

Koostöövalmidus enne, haldusmudeli muutmise teema võib päevakorda tulla edaspidi. 

Mõistlik on praeguse halduskorraldusega mingi periood töötada, et saada üle mh KOVde 

ühinemistega kerkinud probleemidest. 

 

3. Küsitluse ettevalmistamisest 

Küsitlus viia läbi kasutades KOVde lehtesid, sotsiaalmeediat ja avalikke üritusi. 

Küsitluse periood kuni 15. august 2018. 

Tutvuti küsitluse tarbeks tehtud kujundusega.  

Tehti ettepanek muuta küsimuse sõnastust: 

Mida tuleks Sinu arvates järgmise 5 aastaga Võru maakonnas ära teha, et me oleksime õnnelikumad 

ja tegusamad ning meil oleks rohkem võimalusi eneseteostuseks. 

Lisada ajalehes avaldatavale küsitlusele juurde märkus, et küsimust on võimalik täita elektrooniliselt. 

Paberkandjal küsitluse saab täidetult toimetada vallamajja või saata aadressile: SA Võrumaa 

Arenduskeskus, Jüri 12, Võru 65605. 

Küsitlust viia läbi ka maakonnas toimuvatel avalikel üritustel (koostöös Võru TIKiga). 

 

4. Töörühma edasise tööplaani arutelu 

Järgmise Töörühma koosoleku aja kokkuleppimine. 

Koosolek toimub 22. augustil kell 8:30-10:00 SA Võrumaa Arenduskeskuse II korruse seminariruumis.   

 

Protokollis: Aivar Nigol 

  

 

 

 

 

 


