Ametnike välitööd Kagu-Eestis
Programm
Seisuga 24.05.2019

Kellaaeg

Sündmus

10.00-16.40

Avakonverents "Õnne valem"

Asukoht

Korraldaja

Põlva Gümnaasium
(Piiri 1, Põlva,
Põlvamaa)

RAM

Puidutöötlemise ja

JUM, Patendiamet,
Tsenter

NELJAPÄEV, 8. august 2019
Avakonverentsil vaatleme läbi lugude ja numbrite Kagu-Eestit lähemalt.
Oma valdkonna kirglikud eestkõnelejad räägivad suud puhtaks ja nõnda
loomegi hädavajaliku tervikportree sellest omanäolisest ja mitmekülgsest
piirkonnast.

15.00-17.30

Eriprogrammi seminar: Intellektuaalne omand

Seminarile on oodatud kohalikud ettevõtjad arutama intellektuaalse
mööblitootmise
omandi (IO) teemadel. Millist IO-d keskmises ettevõttes leidub, kellele see kompetentsikeskus
kullub, kuidas seda kaitsta ja mida teha siis, kui turule ilmub sarnane
Tsenter (Pärna tee 1,
toode.

Väimela, Võrumaa)

9.30-15.30

REEDE, 9. august 2019
HEAOLUSEMINAR*. Tark juhtimine loob heaolu

Põlva Gümnaasium

Põlva vald ja SOM

Seminaril uurime, mida peavad erinevad osapooled valdkondadevahelises (Piiri 1, Põlva,
koostöös tegema selleks, et parandada Kagu-Eesti elanike heaolu ning
Põlvamaa)
muuta piirkond elamiseks ja töötamiseks atraktiivseks.Vastus piirkonna
elanike toimetuleku ja heaolu eest lasub eelkõige inimestel endil, kuid
suur roll on omavalitsuste juhtidel, ettevõtjatel ja teistel, kelle võimuses
on kujundada majanduslikku arengu ja tööhõivet soosivat keskkonda.
Aruteludes otsime ka riigi ja kohaliku omavalitsuse parema koostöö
võimalusi.

9.30-14.00

HARIDUSSEMINAR*. Kuhu lähed, Kagu-Eesti haridus?

Viluste Põhikool

Seminaril vaatame üle, millised kavatsused on kolmel Kagu-Eesti
(Viluste küla, Räpina
maakonnal oma hariduselu arendamisel ning millist tulevikku näeb Kagu- vald, Põlvamaa)
Eestile Haridus- ja Teadusministeerium. Laudkondades arutame, kuidas
riigi ja kohaliku tasandi koostöös haridusmaastiku efektiivsemalt
korraldada.

Räpina vald ja HTM

9.15-14.00

TARISTUSEMINAR*. Teed ja transport
Seminaril uurime, kuidas taristu olukord ja transpordivõimalused hajaasustuses igapäevast elu mõjutavad ning arutleme, millised oleksid
säästlikud ja efektiivsed lahendused liikuvuse parandamiseks tulevikus.

14.45(täpsustamisel)

Krootuse rahvamaja
Kanepi vald ja MKM
(Krootuse küla, Kanepi
vald, Põlvamaa)

Eriprogrammi tsõõriklaud : Muuseumid arendusasutuses. Võru
Instituudi roll ja panus.

Võru Instituut (Tartu
48, Võru linn,
Üha enam saavad muuseumid kokku teaduse ja arendusega. Näiteks Võru Võrumaa)

Võru Instituut ja
KUM

Instituudi kui teadus- ja arendusasutuse juurdegi liideti 2015. aastal
muuseumiosakond. Ent kuidas ikkagi teadus, arendus ja muuseumid
suhestuvad? Milline on selle omapärase integratsiooni mõju ja milline
võiks olla selle ambitsioon?

ESMASPÄEV, 12. august 2019
9.30-14.00

ETTEVÕTLUSSEMINAR*.
Seminaril küsime, miks siis ikkagi on Kagu-Eesti panus Eesti SKP-sse ning
ettevõtete tootlikkus niivõrd madal. Millised on lahendused murdmaks
läbi klaaslae? Kas puit, toit ja turism suudab meid üldse rikkaks teha?
Millist struktuurset muutust on realistlik ihaleda?

9.30-14.00

KESKKONNASEMINAR*. Kohalikul tasandil säästlikult
Kagu-Eesti on tuntud puhta ja rikkumata looduse poolest. Seminaril
arutame, kuidas hoida ja majandada Kagu-Eesti keskkonda säästlikult, et
endal oleks hea ja Maa rahul. Kas keskkonnast võiks alata Kagu-Eesti
edulugu?

9.30-14.00

KULTUURISEMINAR*. Kultuur ei kao, vaid teiseneb
Kultuuri luuakse ja kultuuri tarbitakse. Seminaril uurime Kagu-Eesti
kultuuriküsimust kõigist külgedest, et saada aimu, mis kultuurikorraldust
täna toetab, mis pärsib ja millised on arenguvõimalused. Kõrvale ei jäeta
ka kultuuriväliseid mõjutajaid: nt kogukonnakoostööd,
transpordikorraldusd, hariduskorraldusd jm.

Kagu-Eesti
Innovatsioonikeskus
(Räpina mnt 12, Võru
linn, Võrumaa)

Võru linn ja MKM

Pokumaa (Urvaste
küla, Antsla vald,
Võrumaa)

Antsla vald ja KEM

Treski küün (SuurTreski küla, Setomaa
vald, Võrumaa)

Setomaa vald ja
KUM

14.30-17.50

Eriprogramm. Puidupäev.
Puidutöötlemine on Kagu-Eesti oluline tööstusharu. Puidupäeval tutvume
puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskusega Tsenter ning
saame ettevõtteid külastades aimu puidutööstuse väljakutsetest. Käime
külas ka Eesti esimese sertifitseeritud passiivmajas.

14.30-17.50

Eriprogrammi ümarlaud. Rahvaraamatukogud: riik ja kohalik
omavalitsus, kelle visioon ja plaan?
Haldusreformi järel on eriti paslik küsida, kuhu arenevad
rahvaraamatukogud. Millised on kohaliku omavalitsuse ootused ja
millised riigi omad.

Tsenter,
Arcwood, Genetrade
Wood Baltic OÜ

Puidutöötlemise ja
mööblitootmise
kompetentsikeskus
Tsenter

Treski küün (SuurTreski küla, Setomaa
vald, Võrumaa)

Võru, Valga ja Põlva
Keskraamatukogud
ja KUM

TEISIPÄEV, 13. august 2019
9.30-14.00

STRATEEGIA JA RAHA SEMINAR*
Seminaril proovime saada jälile, mis on Kagu-Eesti "probleem" ja sealt
edasi küsida, kuidas seda läbi targa ja sidusa strateegilise planeerimise
ning rahastamise lahendama asuda. Kas teisiti planeerides või rahastades
võiksime saavutada seatud eesmärke kiiremini ja tõhusamalt?

9.30-14.00

MAINESEMINAR*. Maine kui kohaliku elu peegel
Hea maine on edu võti. Seminaril vaatame, milline on Kagu-Eesti elu-,
ettevõtlus- ja külastuskeskkonna maine ja aitame nii kõrvalt- kui
sisevaadet pakkudes koostada Kagu-Eesti mainekujunduse tegevuskava.

9.30-14.00

Eriprogrammi seminar: Kriis ei hüüa tulles!
Kriisiolukordadeks valmistumine peaks olema elu iseenesestmõistetav
osa, millesse panustavad ühiselt nii elanikkond, kohalik omavalitsus,
kohalikud ettevõtted kui ka riik. Seminaril arutletakse, kuidas on KaguEesti kohalikul tasandil kriisiolukordadeks valmistunud, milliseid
väljakutseid on esinenud, millised on parimad praktikad ja kuidas võiks
edasi.

Rogosi mõis
Rõuge vald ja RAM
(Ruusmäe, Rõuge vald,
Võrumaa)

Otepää kultuurimaja
(Virulombi tn 2,
Otepää vald,
Valgamaa)

Otepää vald ja EAS

Maanteemuuseum
SIM ja Päästeamet
(Varbuse, Kanepi vald,
Põlvamaa)

9.00-17.00

Eriprogrammi seminar: Planeerimine, ehitamine ja
elamumajandus

Põlva Gümnaasium

MKM ja RAM

Täpsustamisel

SIM

Värska alevik
(Setomaa vald,
Võrumaa)

Setomaa Liit ja MEM

Põlva riigimaja suur
saal (Kesk 20, Põlva,
Põlvamaa)

SIM

Puidutöötlemise ja
mööblitootmise
komptetentsikeskus
Tsenter (Pärna tee 1,
Väimela, Võru vald,
Võrumaa)

Võru vald ja RAM

See on infosemnar ennekõike kohalike omavalitsuste planeerimis- ja
ehitusvaldkonda kureerivatele juhtidele ning ehitus- ja
planeerimisspetsialistidele.

14.30-16.30
täpsustamisel

Eriprogrammi seminar: Kuidas hoida mainet – mainekahju
ärahoidmine läbi korruptsiooni varajase ennetamise ja
äratundmise
Seal, kus on raha ja võim, on alati ka suuremad korruptsiooniriskid. Ole
teadlik ning tule ja osale seminaril, kus avame korruptsiooni erinevaid
tahke ning mõtleme koos, kuidas suudaksime kasvatada võimekust oma
head mainet hoida läbi korruptsiooniriskide tundmise.

12.00-17.00

Eriprogramm. Isemajandav Setomaa
Setomaa on alustanud teekonda isemajandamise suunas. Isemajandava
Setomaa päeval saame tuttavaks selle ambitsioonika projekti
eestvedajatega, saame aimu, mida isemajandamine täpselt tähendab,
tutvume isemajandavate üksustega ja küsime, kas ja kuidas saab riik
sellele projektile õla alla panna.

10.00-15.00

Eriprogrammi seminar: Rahvastikutoimingud
SIM kutsub perekonnaseisuametnikke ja elukoha registreerijaid, et koos
mõelda valdkonna tulevikuplaanidest ning arutada ja lahendada
praeguseid probleeme.

9.30-14.00

KOLMAPÄEV, 14. august 2019
SEMINAR REGIONAALSEST VAATEST JA TEENUSTEST* - millist
muutust me tahame?
Seminaril arutame, kas soov hajaasustusega piirkondades teenuseid
säilitada on emotsionaalne või ratsionaalne, millised teenused peavad
jääma ja milliseid teenuseid võime nutikalt ümber korraldada.

9.30-14.00

RAHVASEMINAR*
Mõned arvavad, et rahvaarvu vähenemine on Kagu-Eesti peamine
väljakutse, teised aga näevad, et see on protsess, millega võib rahulikult
leppida - lihtsalt muul elukorraldusel tuleb sellega kohaneda. Seminaril
küsime, kas rahvaarvu vähenemine on õigupoolest probleem ning kui on,
siis millised oleksid lahendused, et rahvast ka Kagu-Eestisse jätkuks. Kas
piisab muutustes majanduses ja heaolus või peaks senisest enam
tegelema ka tagasipöördumise soodustamise ja uussisserändajate
lõimimisega.

9.30-14.00

PIIRISEMINAR*

Wagenkyll SPA,
Tõrva vald ja SKA
Taagepera, Tõrva vald,
Valgamaa

Valga Kultuuri- ja

Valga vald ja SIM

Kui Eesti kaart pea peale keerata ja riigipiirid ära kustutada, siis paistab
Huvialakeskus (Kesk 1,
eriti hästi kätte, et Kagu-Eesti ei olegi ääremaa. Piir ei ole pelgalt
Valga, Valgamaa)
turvalisuse küsimus, see on ka majanduse, rände, teenuste ja viimasel ajal
üha enam ka kaubanduse küsimus. Piiriseminaril vaatamegi, kas ja kus on
piir Kagu-Eesti elukorralduse väljakutse, kus potentsiaal ja kus riskifaktor.

täpsustamisel

Eriprogrammi seminar: Muinsuskaitse
Räägime vajadustest ja võimalustest muinsuskaitsealuste objektide
arendamisel. Seminaril tutvustab Valga vallaarhitekt Jiri Tintera Valga
linna ruumilise arengu plaane.

14.30-17.30

Valga riigimaja saal
(Kesk 12, Valga,
Valgamaa)

KUM, MKA, RAM,
Valga vald

Eriprogrammi ümarlaud: Liikuma kutsuv Kagu-Eesti - võimalus või Kääriku Spordikeskus KUM
möödapääsmatus?
(Kääriku, Otepää vald,
Ümarlaual arutame, mida peavad erinevad osapooled valdkondade
Valgamaa)
vahelises koostöös tegema selleks, et parandada Kagu-Eesti elanike
liikumisaktiivsust ning seeläbi parandada inimeste elukvaliteeti. Kuidas on
olukord laste ja teiste elanikkonna gruppide liikumisaktiivsusega, kas
taristu ja elukeskkond toetab aktiivset elustiili? Kuidas on korraldatud
regionaalne spordielu ja kuidas saaks veelgi paremini koostöös riik, KOV,
kohalik elanik.

14.30-16.30

Eriprogrammi infotund: Mis on SOLVIT ja kuidas SOLVIT
võrgustikku kasutada

Töötukassa Võrumaa
esinduse õppeklass
(Jüri 19, Võru linn,
Võrumaa)

MKM ja Eesti
Töötukassa
Võrumaa esindus

Valga Muuseum
(Vabaduse 8, Valga,
Valgamaa)

Põlvamaa
Arenduskeskus ja
JUM

Tõrva Gümnaasium
Loometalgud on koosloome! Moodsa sõnaga häkaton. Talgutel arendame (Puiestee 1, Tõrva
välitööde käigus sündinud 14 säravaimat ideed küpseteks lahendusteks
vald, Valgamaa)

RAM ja Võrumaa
Arenduskeskus

Infoseminaril tutvustatakse Kagu-Eesti ametiasutuste spetsialistidele
SOLVIT võrgustiku tööd. SOLVIT on Euroopa Liidu veebipõhine vaidluste
lahendamise teenus. SOLVIT aitab isikuid, kui teise EL liikmesriigi
ametiasutused on rikkunud tema kui kodaniku või ettevõtja õigusi ELis.

11.00-15.00

Eriprogrammi ümarlaud: Kuidas ennetada alkoholikahjusid?
Keskmine kagu-eestlane tarvitab alkoholi rohkem kui keskmine eestlane.
Paraku on sellel ka omad tagajärjed. Ümarlaual otsitakse lahendusi
alkoholikahjude ennetamiseks.

9.00-00.00

NELJAPÄEV, 15. august 2019
Vunki mano! Loometalgud (I päev)

selle kohta, kuidas ületada Kagu-Eesti väljakutseid ja avada potentsiaali.
Arendusmeeskonnad moodustame kohapeal.

REEDE, 16. august 2019
00.00-12.00

Vunki mano! Loometalgud (II päev)

Tõrva Gümnaasium
Loometalgud on koosloome! Moodsa sõnaga häkaton. Talgutel arendame (Puiestee 1, Tõrva
välitööde käigus sündinud 14 säravaimat ideed küpseteks lahendusteks
vald, Valgamaa)

RAM ja Võrumaa
Arenduskeskus

selle kohta, kuidas ületada Kagu-Eesti väljakutseid ja avada potentsiaali.
Arendusmeeskonnad moodustame kohapeal.

12.00-14.00

Välitööde lõpetamine. Vunki mano! loometalgute ideede esitlus
ja parimate tunnustamine.

Tõrva Gümnaasium
(Puiestee 1, Tõrva
vald, Valgamaa)

RAM

