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Arengustrateegia eesmärk

Võru Maakonna arengustrateegia eesmärgiks on maakonna 
arengu strateegiline planeerimine ajahorisondini 2035+ (2040).

Võru Maakonna arengustrateegia koostamise üheks lähtealuseks 
on maakonna kohalike omavalitsuste olemasolevad 
arendusdokumendid (arengukavad, eelarvestrateegiad, 
planeeringud). 
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Ajakava
• Märts – aprill Töökorralduse ja tööplaani kokkuleppimine, lähtematerjalide 

ülevaatamine (olemasolevad arengustrateegiad, planeeringud), 
lähteanalüüside koostamine. Arengustrateegia algatamine ja avaürituse 
korraldamine.

• Aprill – juuni Töörühmade töö (arutelud partneritega, intervjuud, 
seminarid – visioon, eesmärgid, strateegilised valikud, tegevussuunad, 
projektiideede korje jms).

• Juuni - august Arengustrateegia tööversiooni kokku kirjutamine.
• August – oktoober Töörühmade töö (arutelud partneritega – tegevuskava 

koostamine, seosed riigi arengukavade ja KOVde arengukavadega).
• Oktoober - november Arengustrateegia lõppversiooni kokku kirjutamine, 

tutvustamine ja avalikud arutelud, tagasiside partneritelt.
• November Arengustrateegia heakskiit SA Võrumaa Arenduskeskus 

nõukogu poolt.
• November – jaanuar Arengustrateegia arutelud KOVide volikogudes.
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Arengustrateegia koostamise algatamine
SA Võrumaa Arenduskeskus nõukogu otsus 29.03.2018 

Juhtrühm (arenduskeskuse nõukogu liikmed Ülo Tulik, Avo Kirsbaum, Mailis Koger, Raul Kudre, Kalmer 
Puusepp, Riina Sabalisk)
Juhtrühma ülesandeks on maakonna arengustrateegia koostamise üldine juhtimine, et tagada arengustrateegia koostamine algusest lõpuni 
tervikuna. Juhtrühma liikmed on ühenduslüliks ka KOV arengukava ja maakonna arengustrateegia koostamise protsessis. 

Töörühm (Tiit Toots, Kadri Kangro, Aivar Nigol, Eveli Kuklane, Kalev Kaarna,  Kurmet Müürsepp, Tiina 
Hallimäe, Aira Udras, Ülle Herr, Kertu Künnapuu)
Võtmeroll protsessi vältel ideede kogumisel, süstematiseerimisel ja prioritiseerimisel on arendustöötajate kanda. Töörühma liikmed osalevad 
aktiivselt strateegia koostamise protsessis ja korraldavad teemarühmade tööd (nö töömesilased). 

Teemarühmad 
Teemarühmades võiksid olla võrdselt esindatud avalik sektor, ettevõtjad, vabaühendused. Teemarühmadesse on kaasatud ka valdkonna ekspert(id). 
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Kohustuslikud teemavaldkonnad:

•inimareng, kodanikuühiskond - „sidus maakond“

•majandusareng - „nutikas maakond“ 

•taristu (infrastruktuur) sh keskkonnataristu ja ühistransport-
„kiired ühendused ja puhas maakond“ 
Lisaks neile kolmele kohustuslikule  teemablokile võiksid maakonna eripärast tulenevad 
olla käsitletud  keskkond, kultuur, sport ja vaba aeg, turismi- ja puhkemajandus, 
innovaatika, energeetika, energiatõhusus, piirkondlik eripära ja maine.
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Arengustrateegia tegevuskava
Arvestades, et nii KOVide kui riigi eelarvestrateegiad on nelja-aastased rulluval 
põhimõttel koostatavad dokumendid, võiks ka arengustrateegia tegevuskava olla 
koostatud samal põhimõttel.

Tegevuskava on plaanis koostada min 4 a perioodi kohta (aastad 2019-2022). 

Arengustrateegia tegevuskava kinnitab SA Võrumaa Arenduskeskus nõukogu. 
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Aitäh!


