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President Toomas Hendrik Ilves ja Evelin Ilves jätkasid täna kahepäevast ringsõitu Võrumaal.

Riigipea hommikusöögil Võrumaa omavalitsusjuhtidega Kubija hotellis räägiti tulude
laekumisest, tööhõivest ja haldusreformist. Eraldi kõneldi parema koostöö vajalikkusest
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS), omavalitsusjuhtide mureks on siin projektide
menetlemise tempo.

President Ilvese sõnul on oluline bürokraatia vähenemine nii asjaajamisel EAS-iga kui ka
eurotoetuste taotlemisel.

Omavalitsusjuhte pani muretsema vinduv valitsustüli, mis on takistamas riigi normaalset
juhtimist ning nad palusid riigipead, et ta aitaks valitsusel uuesti tööle asuda.

President Ilvese sõnul soovib ta, et riigis taastuks võimalikult kiiresti teovõimeline ja Eestile
vajalikke otsuseid langetav tegus valitsus, kellel on parlamendi toetus.

“Meil ei ole aega kaotada nädalaid omavahelisele tülitsemisele ja üksteise süüdistamisele, me
vajame vastutustunnet ja otsustusvõimet,” rõhutas riigipea.

Evelin Ilvese kohtumisel Võrumaa naistega Võru kohvikus Katariina rääkisid võõrustajad naise
tasakaalustavast rollist ja vastutusest rasketel aegadel ning tutvustasid ettevõtluse, s.h.
sotsiaalse ettevõtluse arendamise võimalusi maapiirkondades.

Vestlusest koorus välja idee, et Võrumaa tegusad naised peaksid ühendama oma ideed ja
energia, kuidas luua uusi töökohti ning selle mõju võiks ulatuda Võru maakonna piiridest
kaugemalegi. Toonitati, et tähtis on õlg-õla tunne nii kodukandis kui ka üle Eesti.

Riigipea ja Evelin Ilves külastasid Rõuge vallas Kaja ja Jako Kesküla Alt-Lauri
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mahepõllundustalu ja talupoodi, kohtusid Eesti Ema kuju looja Hans Sissasega ning Mõniste
valla noorkotkaste ja kodutütardega.

Riigipea lõpetas Võrumaa ringsõidu peamiselt pehmet mööblit tootvas AS-is Antsla Inno, mille
toodangust enamus läheb ekspordiks ja mis annab tööd 210 inimesele.

Kohtumisel firma omanike ja tegevjuhtidega räägiti üldisest majandusolukorrast ning
ettevõtluskeskkonna riigipoolsest toetamisest, näiteks EAS-i kaudu.

“Praegu oleks mõistlik, kui peaksime projektide rahastamisel võrdselt oluliseks nii uute
töökohtade loomist kui ka olemasolevate säilitamist,” ütles president Ilves.
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