
Võru maakonna arengustrateegia 2035+

Vastseliina piiskopilinnus 

18. september 2018



Päeva eesmärgid

• Saada ülevaade strateegiaprotsessi senistest 

tulemustest ja teemarühmade tööst

• Tuua välja laiema mõjuga arendustegevused 

valdkondades ning ettepanekud riigile

• Arutada, millised võiksid olla maakonna 

ühised väärtused, mis on strateegia aluseks



Päevakava kl 9.00 – 13.00

I osa:
• Sissejuhatus, maakonna visioon – Tiit Toots, Aivar Nigol (SA Võrumaa 

Arenduskeskus)

• Ülevaade teemarühmade töö tulemustest:
– heaolu ja rahvatervis- Kadri Kangro

– majandus- Eveli Kuklane

– elukestev õpe- Tiia Allas

– kestlik kogukond- Katrin Volman

– kultuur ja eripära- Aivar Nigol

– maine- Aigi Young

• Töötuba I: suurema mõjuga arendustegevused

II osa:
• Millised on Võru maakonna väärtused? Rainer Kuuba; Aare Hõrn (video)

• Töötuba II: : maakonna ühised väärtused



SISSEJUHATUS, VÕRU MAAKONNA 

VISIOON



ÜLEVAADE TEEMARÜHMADE TÖÖ 

TULEMUSTEST

Rahvatervis ja heaolu- Kadri Kangro

Majandus- Eveli Kuklane

Elukestev õpe- Tiia Allas

Kestlik kogukond- Katrin Volman

Kultuur ja eripära- Aivar Nigol

Maine- Aigi Young
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Töötuba I: laiema mõjuga 

arendustegevused
1. Mida tuleb teha valdkondade sees ühiselt, et liikuda Võru 

maakonna visiooni suunas? 

2. Mida peaks erinevates valdkondades tegema riik, et 
toetada maakonna visiooni?

Valdkonnad:

1. Rahvatervis ja heaolu

2. Majandus

3. Elukestev õpe

4. Kestlik kogukond

5. Kultuur ja eripära

6. Maine

VISIOON: Meie maakond on õnnelike ja tegusate inimeste, rohkete 
võimalustega ning mitme kultuuriruumiga maa 6



Kohvipaus kuni 11.30



MILLISED ON VÕRU MAAKONNA 

VÄÄRTUSED?

Aare Hõrn (video)

Rainer Kuuba
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Milleks maakonna väärtused? 

Maakonna väärtused...:
– on sisemised tõekspidamised, mis näitavad, 

mida maakonna inimesed hindavad ja tähtsaks 
peavad;

– on väike kogum üldisi juhtprintsiipe, mille arvelt 
ei või teha järeleandmisi lühiajalise kasu nimel;

– on valdkondade ülesed;

– aitavad hoida ühtekuuluvustunnet;

– võimaldavad keskenduda tegevuses olulisele. Väärtused

Käitumine



Töötuba II: : Võru maakonna ühised 

väärtused

1. Millised on 5 asja Võru maakonnas, mis on Sinu 
jaoks väga tähtsad? Kirjutage need individuaalselt post-
it paberile.

2. Leia endale 1 paariline ning tutvustage mõtteid 
teineteisele. Valige paari peale välja 5 väärtust, mida 
maakond võiks ühiselt jagada (5+5min).

3. Leidke teine paar ning tutvustage neile eelnevalt 
väljavalitud 5 väärtust. Valige neliku kohta välja 4 ühist 
väärtust, mida maakond võiks jagada ning pange 
need prioriteetsuse järjekorda (15min).

4. Moodustage 8-liikmelised laudkonnad (kaks nelikut), 
leppige laudkonna peale kokku 3 maakonna väärtust 
ning kirjeldage neid 2 sõnaga (20min).



KOKKUVÕTE JA EDASINE PROTSESS



Aitäh!


