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Lisa 1 

SA Võrumaa Arenduskeskus nõukogu  

22.01.2020 otsuse nr 2 juurde 

SA Võrumaa Arenduskeskus 2020. aasta tegevuskava 

SA Võrumaa Arenduskeskuse (edaspidi Arenduskeskus) tegevuse eesmärgiks on Võru maakonna ja regiooni ning ettevõtluse terviklik ja süsteemne 

arendamine toetades erinevate teenustega era-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioone ning üksikisikuid. 

Eesmärgi saavutamiseks on sihtasutuse põhiülesanded: 

1. koostöö tegemine riiklike ja kohalike arendusorganisatsioonide ning ettevõtetega ettevõtluse, regionaalarengu, hariduse, sotsiaal-, tervisedenduse,  

infotehnoloogia, kultuuri, spordi, siseturvalisuse, keskkonnateadlikkuse jm arengu alal; 

2. ettevõtluskeskkonna parandamisele, uute ettevõtete loomisele ja olemasolevate ettevõtete arengule kaasaaitamine; 

3. ettevõtjate konsulteerimine ja koolituste korraldamine; 

4. ettevõtjate abistamine ärikontaktide arendamisel ja partnerite, investorite ning uute turgude leidmisel; 

5. vabaühenduste nõustamine ja nende arengule kaasaaitamine; 

6. kohalike omavalitsuste nõustamine ja nende arengule kaasaaitamine; 

7. maakonna majandus-, turismi- ja muu arengupotentsiaali tutvustamine välisriikides ja Eestis; 

8. uute välis- ja siseriiklike otseinvesteeringute toomine maakonda; 

9. projektitaotluste ja rahastamisvõimaluste alane nõustamine ja koostöö; 

10. projektijuhtide võrgustiku ja rahastamisvõimaluste info koondamine ja jagamine; 

11. projekti- ja välispartnerite otsimine ja vahendamine ning olemasolevate partneritega suhete hoidmine; 

12. eesmärki toetavate projektide algatamine, korraldamine ja juhtimine ning koostööprojektides osalemine; 

13. maakonda puudutavate strateegiliste, ettevõtlusalaste ja muude arengukavade koostamine ja koostamise nõustamine; 

14. Euroopa Liidu alase teavitustöö tegemine regioonis; 

15. vajalike uuringute läbiviimine, vajaliku info kogumine, süstematiseerimine ja publitseerimine; 

16. põhitegevusega seonduvate trükiste, õppematerjalide, veebilehekülgede, multimeediaprogrammide jms koostamine ja levitamine; 

17. põhitegevusega seonduvate infopäevade, seminaride, koolituste jms korraldamine ning läbiviimine; 

18. koostöö arendamine Eesti ja teiste riikide analoogiliste institutsioonidega; 

19. sihtotstarbeliste toetuste ja stipendiumite jagamine; 

20. muu tegevus, mis on seotud põhikirjaliste eesmärkide saavutamisega. 
  



 

2 

 

 

Jrk nr Tegevus Tegevuse kirjeldus Vastutaja(d)/ Partner(id) Elluviimise aeg 
Võimalikud fi-
nantseerimise 
allikad 

I VALDKOND: Võru maakonna esindatud ja kaitstud ühishuvid ning infovahetus 

Eesmärk Asutajate ühishuvide esindamine 

1.1. Võru maakonna ja regiooni 
ning ettevõtluse terviklik ja 
süsteemne arendamine  

Era-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioonidele 
ning üksikisikutele maakonna ja ettevõtluse arengut 
toetavate erinevate teenuste pakkumine. 

Arenduskeskuse töötajad pidev   

1.2. Regulaarselt toimiva suht-
lusvormi loomine kesk-
võimu esindajatega 

Maakonna ja arenduskeskuse liikmete ühishuvide 
esindamine suhtlemisel keskvõimu esindajatega. 

Juhatuse liige pidev   

Osalemine vabariiklike liitude ja ministeeriumide töö-
rühmades, tagasiside andmine. 

Valitud esindajad  
Arenduskeskusest,  
juhatuse liige 

töörühmade kokku-
kutsujate teatatud 
aegadel 

  

Kohtumised ministeeriumide ja riigiasutuste esindaja-
tega. 

Juhatuse liige/tegevjuht pidev   

1.3. Võru maakonna ühishuvide 
esindamine 

Võru maakonna KOVide ühiste seisukohtade kujun-
damine ja nende aktiivne esindamine riigiasutustes. 

Juhatuse liige pidev   

Regulaarne koostöö seadusloome alal Riigikogu ko-
misjonide ja ministeeriumitega. 

Juhatuse liige,  
Arenduskeskuse töötajad 

pidev   

Informatsiooni koondamine, analüüsimine ja edasta-
mine. 

Sekretär, tegevjuht pidev   

II VALDKOND: Võru maakonna areng. Arendustegevus 

Eesmärk Maakonna ning regiooni terviklik ja süsteemne arendamine 

2.1. Maakonna arengu planeeri-
mine 

Maakonna arengustrateegia rakendamine ja seire Arendusnõunik pidev Arenduskeskus 

Maakonna arengustrateegia tegevuskavade uuenda-
mine 

Arendusnõunik pidev Arenduskeskus 

Maakonna jäätmekava uuendamine ja kinnitamine 
KOV volikogudes. 

Arendusnõunik II kvartal Arenduskeskus,  
KOV-id 

Lõuna-Eesti koostöölepingu sõlmimine, tegevuskava 
koostamisel osalemine ja tegevuskavas kokkulepitud 
tegevuste elluviimine. 

Juhatuse liige pidev Arenduskeskus,  
KOV-id 
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2.2. Arendus- ja projektijuhtide 
võrgustiku töö toetamine 

Võrgustiku töös osalemine. Rahastamisvõimaluste 
info koondamine ja jagamine. Projektitaotluste ja ra-
hastamisvõimaluste alane nõustamine ja koostöö. 

Arendusnõunik pidev Arenduskeskus 

2.3. Võru maakonna arengut 
toetavate projektide algata-
mine ja koostööprojektides 
osalemine 

Ühisprojektide algatamine tulenevalt Võru maakonna 
arengustrateegiast 2035+ ning koostööpartnerite hu-
videst. 

Juhatuse liige,  
arendusnõunik 

projektipõhine Projektipõhine  
finantseerimine 

Ühisprojektide algatamine tulenevalt Võru maakonna 
jäätmekavast. 

Juhatuse liige,  
arendusnõunik 

projektipõhine Projektipõhine  
finantseerimine 

Kagu-Eesti mainekujunduse kava ühisprojektide alga-
tamine ja elluviimine 

Juhatuse liige, 
projektispetsialist 

2020-2022 

Arenduskeskus,          
Kagu-Eesti prog-
ramm, partnerid 

Võru maakonna PATEE programm aastateks 2019–
2023 rakendamine 

Arendusnõunik,  
valdkondlikud võrgustikud 

2020-2023 PATEE prog-
ramm,         
Arenduskeskus,   
MTÜ Kagu-Eesti 
puiduklaster,        
MTÜ Võrumaa 
Talupidajate Liit 

Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arenda-
mine projekti rakendamine. 

Juhatuse liige,  
arendusnõunik 

Taotlemisel. 
01.03.2020 - 
31.12.2021 

Innove,        
Arenduskeskus 

Transpordivaldkonna koostööprojekt Läti Kurzeme ja 
Leedu Kaunase piirkondadega. 

Juhatuse liige,  
arendusnõunik 

Taotlemisel juuli 
2020-juuni 2021 

INTERREG BSR  
Seed money, 
Arenduskeskus 

Maakonna omavalitsuste koostöös Kubija laululava 
arendustegevused (laululavaga seotud korrastustööd, 
uute pinkide paigaldamine (100 pingi asendamine)). 

Juhatuse liige,  
kultuurispetsialist 

mai 2019 Arenduskeskus,  
KOV-id 

2.4. Võru maakonna arengut 
toetavate riiklike regio-
naalprogrammide rakenda-
mine maakonnas 

MATA rakendamine, Võru maakonna projektide va-
liku tegemine ja nimekirja esitamine rakendusüksu-
sele.   

Juhatuse liige,  
arendusnõunik 

II kvartal Rahandus-      
ministeerium,      
KOV-id 

Kagu-Eesti programmi rakendamise toetamine, seire, 
muudatusettepanekute tegemine. 

Juhatuse liige,  
arendusnõunik 

pidev Rahandus-      
ministeerium 

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) rakenda-
mine Võru maakonnas. Kahe maakondliku taotlus-
vooru läbi viimine. 

Projektispetsialist II ja IV kvartal Rahandus-      
ministeerium 
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Setomaa arenguprogrammi eeltaotlusvooru korralda-
mine. 

Viisamenetleja II kvartal Maaelu- 
ministeerium 

III VALDKOND: Koostöö partnerite ja teiste organisatsioonidega 

Eesmärk Igakülgne tulemuslik koostöö partnerite ja teiste organisatsioonidega 

3.1. Koostöö partnerite ja teiste 
organisatsioonidega 

Koostöö riiklike ja kohalike arendusorganisatsioonide 
ning ettevõtetega ettevõtluse, regionaalarengu, hari-
duse, sotsiaal-, tervisedenduse-, infotehnoloogia, kul-
tuuri, spordi, siseturvalisuse, keskkonnateadlikkuse 
jm valdkondades. 

Arenduskeskuse töötajad pidev Arenduskeskus 

Osalemine kompetentsikeskus Tsenter juhtnõukogu 
töös. Koostöö ja ühistegevus. Tegevuse finantseeri-
mine. 

Juhatuse liige, tegevjuht, 
arendusnõunik 

pidev Arenduskeskus,  
KOV-id 

MTÜ Euregio Pskov-Livonia tegevuse toetamine. Sel-
gitada koostöös teiste liikmetega välja MTÜ vajalikkus 
ja tulevik.  

Juhatuse liige pidev Arenduskeskus, 
Rahandus- 
ministeerium 

Võrumaa Spordiliidu tegevuse toetamine. Juhatuse liige pidev Arenduskeskus,   
KOV-id 

Osalemine MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused te-
gevuses. Võrgustiku strateegia uuendamine. 

Juhatuse liige, tegevjuht pidev EVTP,  
Arenduskeskus 

Koostöö SA Põlvamaa Arenduskeskuse, SA Valga-
maa Arenguagentuuri ja MTÜ Setomaa Liiduga. 

Juhatuse liige, tegevjuht pidev Arenduskeskus 

MTÜ Võrumaa Turismiliit tegevuses osalemine ja te-
gevuse toetamine. Koostöö SA Setomaa Turism. 

Juhatuse liige,  
turismikoordinaator 

pidev PATEE, EAS, 
Arenduskeskus 

Lõuna-Eesti turismiklastri loomises ja tegevustes osa-
lemine. 

Juhatuse liige, 
turismikoordinaator 

pidev Arenduskeskus, 
ettevõtjad 

MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse stra-
teegilises juhtimises osalemine 

Juhatuse liige, heaolu 
arendusnõunik 

pidev   

3.2. Väliskoostöö korraldamine Koostöö arendamine välispartneritega. Juhatuse liige,  
arendusnõunik 

pidev Arenduskeskus 
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IV VALDKOND: Ettevõtlus 

Eesmärk Maakonna ettevõtluskeskkonna parandamisele, uute ettevõtete loomisele ja olemasolevate ettevõtete arengule kaasaaitamine. 

4.1. EVTP maakondliku tege-
vuskava elluviimine 

1. Sihtrühmade nõustamine; 
2. infopäevade ja koolitusprogrammide läbiviimise 
korraldamine (sh koolitusprogrammid: "Alustava ette-
võtja baaskoolitus", "Mentorklubi", "Kogemusklubi", 
"Naisettevõtjate klubi");  
3. messikülastuse korraldamine;  
4. teavitustegevuste läbiviimine; 
5. Ettevõtlik kool maakonliku võrgustiku koordineeri-
mine ja tegevuste korraldamine 

Ettevõtluskonsultandid pidev EVTP programm 

4.2. PATEE programmi maa-
konna tegevuskava noorte 
ettevõtlikkuse tegevuste el-
luviimine 

Noorte ettevõtlikkuse tegevuste korraldamine. 
Sidususe tagamine PATEE puiduklastri, toiduvõrgus-
tiku, turismi ja maine tegevustega 

Noorte ettevõtlikkuse 
konsultant 

pidev, kuni august 
2023 

PATEE prog-
ramm,   
Arenduskeskus, 
MTÜ Kagu-Eesti 
puiduklaster, 
MTÜ Võrumaa 
Talupidajate Liit 

4.3. Ettevõtlikkuse edendamine 
ja ettevõtluse toetamine 
läbi projektide 

Projekti "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe koordineeri-
mine Võru maakonnas"  tegevuste elluviimine 

Noorte ettevõtlikkuse 
konsultant 

pidev, kuni dets 
2020 

SA INNOVE 

Projekti "Setomaa mentor-konsultandi töö 
september 2019 - august 2020" tegevuste elluviimine. 
Uue perioodi peale taotluse esitamine. 

Setomaa  
ettevõtluskonsultant 

pidev SAP 

Uute projektide algatamine Ettevõtluskonsultandid pidev Programmid 

V VALDKOND: Turism 

Eesmärk Võru maakonna turundamine atraktiivse turismisihtkohana 

5.1. TIK tegevuse korraldamine 1. Turismiinfo koondamine ja korrastamine veebikesk-
kondades ja andmebaasides; 
2. turismiinfo jagamine Võrumaa Turismiinfokeskuses 
ja üritustel ning teistes kanalites 
3. meenete ja toodete müük 

TIK infokonsultant ja TIK 
arenduskonsultant 

pidev EAS, Võru linn, 
Arenduskeskus 

Võru turismiinfokeskuse tegevusmudeli alates 2021 
aastast väljatöötamine. 

Juhatuse liige, turis-
mikoordinaator 

2020 Arenduskeskus, 
EAS, KOV-id 
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5.2. PATEE programmi maa-
konna tegevuskava turismi-
valdkonna tegevuste elluvii-
mine 

Turismivaldkonna tegevuste elluviimine. 
Sidususe tagamine PATEE toiduvõrgustiku, puiduk-
lastri, noorte ettevõtlikkuse ja mainetegevustega 

Turismikoordinaator pidev, kuni august 
2023 

PATEE/ Aren-
duskeskus/  
KOV-id  

5.3. Turismi edendamine läbi 
projektide 

Projekti "Võru maakonna turundamine messidel" te-
gevuste elluviimine. Projekti raames koostatakse tu-
rundusmaterjalid ja osaletakse 10 messil. 

Turismikoordinaator detsember 2018 - 
jaanuar 2021 

LEADER (Võru-
maa Partnerlus-
kogu)/          
KOV-id/ VOL 

Projekti "Võru maakonna arendamine turimisihtko-
hana" elluviimine.  Projekti raames uuendatakse ja 
paigaldatakse maakonna välikaardid Võrumaa Part-
nerluskogu tegevusgrupi territooriumil ning koosta-
takse turundusmaterjalid. 

Turismikoordinaator jaanuar 2019 - jaa-
nuar 2021 

LEADER (Võru-
maa Partnerlus-
kogu),           
KOV-id 

Projekti "Turismiinfo kättesaadavuse parandamine"  
elluviimine. Projekti raames uuendatakse ja paigalda-
takse maakonna välikaardid Piiriveere Liider tege-
vusgrupi territooriumil. 

Turismikoordinaator 2020 LEADER (Piiri-
veere Liider), 
Võru vald ja Se-
tomaa vald 

UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädala elluvii-
mine kaks korda aastas. 

Turismikoordinaator aprill, oktoober 2020 Ettevõtjad 

Projekti "Jutuvestjate koolitus #justSEEvõru" tege-
vuste korraldamine. Projekti raames luuakse jutuvest-
jate jalutuskäigud Võru linna. 

Turismikoordinaator 2020 Võru linn 

Projekti "Laste Lõunamaa" koostöötegevuste koordi-
neerimine ja elluviimine. 

Turismikoordinaator 2020 Ettevõtjad 

Projekt "EST-LAT Forest Trail" partnertegevuste ellu-
viimine. 

Turismikoordinaator,    
MTÜ Setomaa turism 

2021 Est-Lat prog-
ramm,  
Setomaa vald, 
MTÜ Setomaa 
Turism, Võru 
vald, Rõuge vald 

Projekti "Võru maakonna turismitoodete arendamine" 
partnertegevuste elluviimine. Koostöös MTÜ Võru-
maa Turismiliiduga korraldatakse:  
1. turunduskoolitus;  
2. sihtturupõhine pakettimise ja teenusdisaini koolitus;  
3. Google My Business ja TripAdvisor koolitus. 

Turismikoordinaator kuni juuni 2020. LEADER (Võru-
maa Partnerlus-
kogu), Võrumaa 
Turismiliit 
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Projekti "Teenuste vahendamise platvormi loomine" 
tegevuste elluviimine. Teenuste vahendamise plat-
vormi näol on tegemist arendusega kogukonnaliik-
mete ja kohalike ettevõtjate poolt pakutavate tee-
nuste, toodete vahendamiseks.  

Turismikoordinaator 2020 LEADER (Võru-
maa Partnerlus-
kogu),  
Arenduskeskus,         
SA Tartu2024,          
KOV-id 

VI VALDKOND: Vabaühendused 

Eesmärk Võrumaal on tegusad ja võimekad kodanikuühendused ning ühiskondlikult aktiivsed elanikud 

6.1. Vabaühenduste nõusta-
mine organisatsiooni 
arengu igas etapis 

Eestvedajate inspireerimine. Kodanikualgatuste 
ideede ja tegevusvormide nõustamine. 

Vabaühenduste  
konsultant 

pidev KÜSK 

Organisatsiooni asutamine. Dokumentide koosta-
mise, tegutsemisvormi valiku ja põhikirja koostamise, 
registreerimise ja majandusaasta tegevusaruande 
koostamise nõustamine ning tegutsemiseks vajaliku 
info jagamine. 

Vabaühenduste  
konsultant 

pidev KÜSK 

Organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine. 
Ühingu juhtimise korraldamise, tegevuste rahasta-
mise ja projektide nõustamine. 

Vabaühenduste  
konsultant 

pidev KÜSK 

Organisatsiooni arendamine. Ühingu arengu ja lõpe-
tamistoimingute nõustamine. 

Vabaühenduste  
konsultant 

pidev KÜSK 

Keskkonna loomine. Info ja huvikaitse tegevused, mis 
aitavad kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele 
maakonnas ning loovad eeldused kodanikualgatuse 
tekkeks ja arenguks, muuhulgas üleriigilise va-
baühendustele suunatud veebilehe MAKIS toimeta-
mine. 

Vabaühenduste  
konsultant 

pidev KÜSK 

6.2. Vabaühenduste aren-
guprogrammi läbiviimine 

Koolituste sari vabaühenduste juhtidele Vabaühenduste  
konsultant 

kevad 2020 KÜSK 

6.3. Aktiivsete kodanike, ühen-
duste ja nende toetajate 
tunnustamine 

Ühisnädalal tunnustamisürituse korraldamine. Vabaühenduste  
konsultant 

november 2020 KÜSK,  
Arenduskeskus, 
Europe Direct 

VII VALDKOND: Kultuur  

Eesmärk Võru maakonna kultuurilise eripära hoidmine ja arendamine läbi sündmuste ning Võru maakonnale oluliste inimeste tunnustamine       

7.1. Tunnustus- ja maineüri-
tuste organiseerimine 

Kultuuritöötajate tänuüritus. Kultuurispetsialist 06.01.2020 Arenduskeskus, 
KULKA 

Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus ja vastuvõtt. Kultuurispetsialist 20.02.2020 Arenduskeskus 
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Võru maakonna aasta ema tunnustusüritus. Kultuurispetsialist 10.05.2020 Arenduskeskus 

Võru maakonna kaunimate kodude valimise korralda-
mine ning tunnustamine. 

Kultuurispetsialist Komisjon mai, vastu-
võtt august 

Arenduskeskus 

Võru maakonna aasta isa tunnustusüritus. Kultuurispetsialist 8.11.2020 Arenduskeskus 

Bernard Kangro kirjanduspreemia väljaandmine. Kultuurispetsialist september Arenduskeskus 

7.2. Maakonna kultuuritöötajate 
infoseminaride ja koolituste 
läbiviimine 

Infoseminaride korraldamine, koolitusvajaduste välja-
selgitamine ja organiseerimine. 

Kultuurispetsialist, rahva-
kultuurispetsialist, kultuu-
ritöötajad 

5 korda aastas Arenduskeskus 

7.3. Maakonna kultuuritöötajate 
võrgustiku koordineerimine 

Kultuurialase info kogumine, vahendamine. Kultuurispetsialist pidev Arenduskeskus 

7.4. Maakonna kultuuritöötajate 
sügisese õppesõidu organi-
seerimine 

Traditsiooniline kultuuritöötajate õppesõit Sankt Pe-
terburgi. 

Kultuurispetsialist, rahva-
kultuurispetsialist 

september, oktoober Arenduskeskus,  
KOV-id, RKK, 
KULKA 

7.5. Maakonna laulu- ja tantsu-
peo organiseerimine 

Traditsioonilise maakonna laulu- ja tantsupeo etteval-
mistus, läbiviimine, aruandlus. 

Kultuurispetsialist november 2019- ok-
toober 2020 

Arenduskeskus,  
KOV-id, RKK, 
KULKA 

7.6. Tartu 2024 Euroopa kultuu-
ripealinn tegevustes osale-
mine 

Kandidatuuriraamatus toodud tegevuste elluviimisele 
kaasa aitamine. Vajaliku info kogumine, info vahetus 
maakonna kultuurivõrgustiku kaudu. 

Juhatuse liige, Kultuuris-
petsialist 

pidev Arenduskeskus,  
KOV-id, KULKA 

7.7. Maakondlikud źanripäevad Laste folklooripäev, Kagu-Eesti vokaalansamblite 
päev, Laste- ja noorte näitemängupäev, Võrumaa 
Maateatripäev. 

Kultuurispetsialist aprill, mai Arenduskeskus,  
KOV-id, KULKA 

VIII VALDKOND: Haridus 

Eesmärk  Võru maakonnas kvaliteetse ja konkurentsivõimelise hariduse pakkumise toetamine 

8.1. Olümpiaadide, ainevõist-
luste ja õpilasürituste kor-
raldamine 

Ürituste valiku ja ajakava korraldamine; 
Rahalise toetuse korraldamine; 
Aruandluse korraldamine 

haridusspetsialist   HTM, KOV-id 

8.2. Aineühenduste töö korral-
damine 

Aineühenduste tegevuste ja infovahetuse toetamine; 
Ürituste valiku ja ajakava korraldamine; 
Rahalise toetuse korraldamine; 
Aruandluse korraldamine. 

haridusspetsialist   HTM, KOV-id 

8.3. Koolieelsete lasteasutuste 
õpetajate ja juhtide ühis-
koolituste korraldamine 

Ürituste valiku ja ajakava korraldamine; 
Rahalise toetuse korraldamine; 
Aruandluse korraldamine 

haridusspetsialist   HTM 

8.4. Valdkonna võrgustike töö 
toetamine 

* KOV haridusspetsialistide võrgustiku toetamine 
* maakonna noorsootöö võrgustiku töös osalemine 

haridusspetsialist   HTM, KOV-id 
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8.5. Valdkonna tunnustustege-
vuste toetamine ja korral-
damine 

* Õpilaste ja noorsootöö tunnustused 
* Eestimaa õpib ja tänab 
* Täiskasvanud õppija 

haridusspetsialist II-IV kvartal HTM, Andras, 
KOV-id 

IX VALDKOND: Heaolu 

Eesmärk  Meie inimene elab kaua ja tervena, leiab eneseteostust kogu elukaare vältel ja on hoitud  

9.1. Rahvatervise maakondliku 
tegevuskava elluviimine 

Rahvatervise maakondliku tegevuskava elluviimine:       
1. valdkonna strateegiline planeerimine;                        
2. maakondlike võrgustike koordineerimine;                      
3. osapoolte võimestamine;                                           
4. partnerlus ja koostöö väljaspool maakonda. 

Heaolu arendusnõunik, 
heaolu spetsialist 

pidev TAI 

9.2. Siseturvalisuse maakond-
liku tegevuskava elluvii-
mine 

Siseturvalisuse maakondliku tegevuskava elluviimine:   
1. maakondlike võrgustike koordineerimine;                  
2. osapoolte võimestamine;                                            
3. partnerlus ja koostöö väljaspool maakonda. 

Heaolu arendusnõunik, 
heaolu spetsialist 

pidev SiM 

9.3. Sotsiaalse innovatsiooni 
edendamine läbi projektide 

Vunki mano! Loometalgute korraldamine 12.-14.märt-
sil Kuldres. Osalenud meeskondade teemade arengu 
toetamine. Projektide elluviimine: "Co-creation of Ser-
vice Innovation in Europe" ja "Vunki mano! loometal-
gud". 

Heaolu arendusnõunik, 
heaolu spetsialist 

pidev Leader,  
Arenduskeskus, 
CoSIE, TAI, VOL 

Projekti elluviimine: 'Social Hackathon - community-
based development of the most disadvantaged mic-
roregions'. Loometalgute metoodika täiustamine ja 
kogemuste jagamine.  

Heaolu arendusnõunik 2020-2021 Erasmus+ 

Projekti elluviimine: 'SIBdev - Social impact bond de-
velopment for improved public service delivery'. Ava-
like teenuste uudsete koostöö- ja rahastusmudelite 
arendamine. 

Heaolu arendusnõunik jaanuar-veebruar 
2020 

URBACT, VOL 

X VALDKOND: Viisad 

Eesmärk Isikute ja organisatsioonide Vene Föderatsiooni viisaküsimuste lahendamine ja viisa tasude kompenseerimine 

10.1. Venemaa Föderatsiooni 
viisa taotluse menetlemise 
tasu kompenseerimine  

EV kodanikelt, kellel elab või on maetud abikaasa, lä-
hisugulane või sugulane Petseri linnas ning Krupa, 
Laura ja Uue-Irboska vallas, taotluste vastuvõtmine, 
menetlemine, kompensatsiooni saajate nimekirjade 
koostamine, kinnitamine, kompensatsiooni väljamaks-
mine, aruannete esitamine Rahandusministeeriumile. 

Viisa kompensatsioonide 
menetleja 

taotluste vastuvõt-
mine - pidev,  
nimekirjade kinnita-
mine 1 kord kuus 

Rahandus-  
ministeerium 
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10.2. Viisakoordinaatori teenus Ühekordsete ja mitmekordsete tasuta VF viisade taot-
lemise korraldamine Põlva ja Võru maakonna elani-
kele vastavalt EL ja VF vahelisele viisalihtsustuslepin-
gule. 
VF viisadega seotud probleemide lahendamine ja 
teabevahetus EV Välisministeeriumiga ning Võru ja 
Põlva maakondade KOV-idega. 

Viisakoordinaator viisataotlejate nime-
kirjade koostamine 2 
korda aastas, viisa-
taotluste vastuvõt-
mine ja edastamine 
viisakeskusele - pi-
dev 

Rahandus-  
ministeerium 

XI VALDKOND: Europe Direct 

Eesmärk   

11.1. Europe Direct Võru teabe-
kava elluviimine 

1. 10 filmikohviku korraldamine;  
2. keeltekohviku korraldamine;  
3. ühise õppereisi korraldamine maakonna ettevõtja-
tele ja kommunitaktsioonijuhtidele;  
4. Euroopa päeva korraldamine;  
5. ED infoga osalemine Vunki Mano loometalgutel; 
6. ED infoga osalemine Võru maakonna õpilase-
sinduste suvepäevadel. 

Projektispetsialist 2020 Euroopa  
Komisjon,  
Arenduskeskus 

XII VALDKOND: Koolitused ja ühisüritused 

Eesmärk Omavalitsusjuhid, -ametnikud ja töötajad on oma valdkonnas kompetentsed 

12.1. KOV ametnikele/ töötaja-
tele suunatud koolitused 

KOV ametnike/töötajate koolitusvajaduste väljaselgi-
tamine ning vastavalt saadud infole koolituskava 
koostamine. 

Tegevjuht,  
sekretär-asjajaja 

pidev Arenduskeskus,  
KOV-id 

12.2. Õppereiside korraldamine KOV juhtide ühine õppereis. Juhatuse liige,  
sekretär-asjaajaja 

  Arenduskeskus,   
KOV-id 

KOV ametnike ja töötajate õppereisid. Tegevjuht,  
sekretär-asjaajaja 

  Arenduskeskus,   
KOV-id 

12.3. Võrumaa omavalitsuste 
ühiste ürituste koordineeri-
mine/ läbiviimine 

Kolme maakonna nõupäeva korraldamine. Arenduskeskuse töötajad mai 2020 Arenduskeskus 

Käsitöönäituse ja Võru maakonna KOV delegatsiooni 
kohtumiste korraldamine Riigikogus ja erinevates 
ametkondades. 

Juhatuse liige,  
kultuurispetsialist 

detsember 2020 Arenduskeskus 

KOV ametnike võrk- ja korvpalli turniiride korralduse 
toetamine. 

Juhatuse liige   Arenduskeskus 

Valdkondlike (sekretärid, raamatupidajad jms.) täht-
päevade tähistamine. 

Kultuurispetsialist,  
sekretär-asjaajaja 

aprill 2019 Arenduskeskus 

Maakonna sündmuste ühiskalendri (kultuurikava)  
toetamine. 

Tegevjuht pidev Arenduskeskus 
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XIII VALDKOND: Organisatsioon 

Eesmärk  Kompetentne ja efektiivne organisatsioon 

13.1. Juhtorganite tegevus Nõukogu koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine. Juhatuse liige vastavalt nõukogu 
töögraafikule  

  

Vajadusel valdkondlike komisjonide moodustamine. Nõukogu, juhatuse liige     

  Esindajate nimetamine institutsioonidesse, komisjoni-
desse ja töögruppidesse. 

Nõukogu, juhatuse liige     

13.2. Organisatsiooni tegevus Projekti "Võru maakonna ühise koostöö arendamine"  
lõpparuandest tulenevate struktuurimuudatuste  ka-
vandamine ja rakendamine. 

Juhatuse liige, tegevjuht 2020-2022 Arenduskeskus 

Arenduskeskuse töötajate kvalifikatsiooni tõstmine 
läbi erialaste koolituste. 

Tegevjuht vastavalt kooli-
tusplaanile 

Arenduskeskus 

Arenduskeskuse raamdokumentide koostamine ja 
kaasajastamine. 

Tegevjuht vastavalt vajadusele   

13.3. Koostöö arendamine Koostöö arendamine Eesti ja välisriikide samasisu-
liste organisatsioonidega. 

Juhatuse liige, tegevjuht, 
arendusnõunik 

pidev Arenduskeskus 

13.4. Esindamine ja välissuhtlus Arenduskeskuse esindamine ja välissuhtluse korral-
damine. 

Juhatuse liige, tegevjuht, 
arendusnõunik 

pidev Arenduskeskus 

13.5. Arenduskeskuse kommuni-
katsiooni põhimõtete kok-
kuleppimine 

Arenduskeskuse sise ja väliskommunikatsiooni põhi-
mõtete kokkuleppimine. Arenduskeskuse brändiraa-
matu koostamine. 

Juhatuse liige, tegevjuht 2020   

13.6. Tegevuse avalikustamine Arenduskeskuse veebilehekülje ning sotsiaalmeedia-
kontode haldamine, arendamine ja toimetamine. 

Tegevjuht,  
info- ja kommunikatsiooni 
spetsialist 

pidev   

Uudiste ja info edastamine infoportaalidele, ajakirjani-
kele, pressiteadete koostamine. 

Info- ja kommunikatsiooni 
spetsialist,   
arenduskeskuse töötajad 

pidev   

Info jagamine läbi infolistide. Arenduskeskuse töötajad pidev   
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Kasutatud lühendid: 

VOL- Võrumaa Omavalitsuste Liit 

KOV - Kohalik omavalitsus 

Arenduskeskus- Võrumaa Arenduskeskus 

LEADER- Maaelu arengukava toetusmeede 

MATA - maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme 

KOP- Kohaliku omaalgatuse programm 

EVTP- Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programm  

SAP- Setomaa Arengu Programm 

PATEE- Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 

KÜSK - Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

RKK- Rahvakultuuri Keskus 

KULKA- Kultuurkapital 

HTM- Haridus- ja Teadusministeerium 

TAI- Tervise Arengu Instituut 

SiM- Siseministeerium 

EAS- Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

MAK- Maakondlik Arenduskeskus  

MAKIS - Teejuht vabaühendustele, üleriigiline infoleht internetis 
 


