Ettevõtluse
töögrupp

Hindamiskomi
sjon

Turismi
töögrupp

Tervise ja
sotsiaaltöö
töögrupp

Seirekomisjon

PAIK
Keskkonnakait
se ja
infrastruktuuri
töögrupp

Kultuuri,
spordi ja vaba
aja töögrupp

Külade
töögrupp

Turvalisuse
töögrupp

Joonis 21. PAIK töögrupid ja komisjonid.

Strateegia põhineb järgmistel sisenditel:
 Strateegia algatamise faasis toimunud seminaride, konverentside, õppereiside ja ettevõtlusmessi
tulemused.
 Pandivere koostööpiirkonna turismi uuring.
 Pandivere koostööpiirkonna elukeskkonna küsitlus.
 Pandivere koostööpiirkonna ettevõtluse küsitlus.
 Pandivere koostööpiirkonna sise- ja väliskeskkonna analüüs ning probleemide ja vajaduste uuring.
 Pandivere koostööpiirkonna pendelrände, sissetuleva turismi, välisriikides töötamise ning kohaliku
elanikkonna geograafilise olukorra uuring.
 Klientide rahulolu küsitlus.
 Kohalike omavalitsuste volikogu liikmete küsimustik.
 Strateegia kujundamise faasis toimunud üldkoosoleku, juhatuse, hindamiskomisjoni ja seirekomisjoni
poolne uuringute vajaduste määratlemine, tugevuste, nõrkuste ja võimaluste sõelumine, visiooni,
missiooni ja strateegiliste valdkondade kujundamine, eesmärkide sõnastamine ja meetmete koostamine.
Strateegia koostamist koordineeris strateegia juhtgrupp, mis koosnes juhatuse liikmetest, hindamiskomisjoni ja
seirekomisjoni liikmetest. Kokku toimus strateegia koostamise raames 15 arutelu, kus osales ligi 200 inimest, sh
koostöööpiirkonna omavalitsuste, ettevõtete ja kolmanda sektori kui ka peamiste koostööpartnerite esindajad.
Mais-Juunis 2014 toimub laiapõhjaline strateegia avalikustamine, mille vältel on kõikidel huvilistel võimalik teha
täpsustusi ja parandusi.
PANDIVERE KOOSTÖÖPIIRKONNA STRATEEGIA 2014-2020 tutvustamise kava
Strateegiat tutvustatakse:
Tamsalu Kultuurimajas 31. Mail kell 9.00
Väike-Maarja raamatukogus 28.mail kell 18.00
Strateegia on kättesaadav ja ettepanekuid oodatakse:
Tamsalu vallavalitsus Tamsalu Tehnika 1a, PAIK kontoris Tamsalu Tehnika 1a
Vajangu seltsimajas, Assamalla raamatukogus, Porkuni rahvamajas, Laekvere vallavalitsuses
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Muuga raamatukogus, Muuga koolis, Paasvere seltsimajas, Venevere seltsimajas, Laekvere koolis, Väike-Maarja
vallamajas, Simuna kultuurimajas, Kurtna külamajas, Väike-Maarja raamatukogus, Väike-Maarja muuseumis,
Liivaküla külamajas, Kiltsi Koolis, Rakke vallamajas
Lahu külamajas, Emumäe infopunktis, Salla seltsimajas.
Ettepanekuid oodatakse kuni 1o. Juunini 2014
Strateegia kinnitatakse PAIK üldkoosolekul 12.juunil 2014.
Septembris 2014 valmib piirkonna sotsiaalvaldkonna arengukava ning oktoobris 2014 regionaalarengu plaan.
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Joonis 22. Kaasamise protsess.
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