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Lisa 1 

SA Võrumaa Arenduskeskus nõukogu  

20.01.2023 otsuse nr 1-1.1/2 juurde 

 

SA Võrumaa Arenduskeskus 2023. aasta tegevuskava 

Suund Projekt Tegevused vastutaja 

1. Kohalike omavalitsuste valitsemise toetamine 

Soovitud 

olukord: 

Kohalikul otsustustasandil on olemas tugi, et rakendada parimaid teadmisi ja kogemusi kujundamaks piir-

konna kestlikkust toetavat inimarengu- ja ettevõtluskeskkonda 

1.1. Partnerlus 

HOR, HEA, 

EV 

ÜLD Osalemine partnerorganisatsioonide juhtimises ja tegevustes 

(TSENTER, MAK võrgustik, Tartu 2024, Lõuna-Eesti turismi 

DMO jne) 

juhatuse liige,  

suunajuhid 

1.2. Analüüsid, info, tegevusplaanid 

HOR, HEA, 

EV 

ÜLD Arenduskeskuse analüütilise kompetentsi arendamine juhatuse liige,  

suunajuhid 

HOR ARENDUS Maakonna arengustrateegia uuendamine, arengustrateegia ellu-

viimise korraldamine ja arengustrateegia seire 

arendusnõunik 

HOR ARENDUS KOVide arengudokumentide täiendamine vastavalt maakond-

liku kliima- ja energiakava sisendist, kliima- ja energiakava ra-

kendamise seire korraldamine 

arendusnõunik 

HOR ARENDUS Jätkutegevuste ja -projektide planeerimine tulenevalt Kagu-

Eesti tööstusalade uuringust 

arendusnõunik 

HOR ARENDUS Jäätmevaldkonna analüüs, jäätmekava ajakohastamine, semina-

ride korraldamine, maakondliku korraldatud jäätmeveo ühis-

hanke ettevalmistamine 

arendusnõunik 

HOR, HEA, 

EV 

ARENDUS Maakondlike uuringute tellimine meetme "Toetuse andmise tin-

gimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks" 

toel 

juhatuse liige,  

arendusnõunik,  

suunajuhid 

HEA HA Lõimitud koostöömudelite rakendamine omavalitsustes haridusuuendaja 

HEA  HA Õpiampsude kontseptsiooni loomine haridusuuendaja 

HEA HA Huvitegevuse ja noorsootöö maakondliku kontseptsiooni loo-

mine 

haridusuuendaja 

HEA KU Kultuuri ja eripära tegevuskava "Loov Võru maakond" elluvii-

mise jätkutegevuste planeerimine 

kultuurispetsialist 

HEA RT Maakonna tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava elluviimine heaolu spetsialist 

HEA RT Ennetustegevuse toetamine riskikäitumise vähendamiseks ja 

haiguste varajaseks diagnoosimiseks koostöös Tervisekassaga 

heaolu spetsialist 

HEA KÜ Kodanikuühiskonna ja vabaühenduste kaardistamine vabaühenduste  

konsultant 

EV ARENDUS Kagu-Eesti mainekava investeeringute meelitamise ja maa-

konna ettevõtluskeskkonna, sh teenuste arendamise tegevuste 

planeerimine 

ettevõtluse suunajuht 

1.3. Heade praktikate tutvustamine 

HOR, HEA, 

EV 

ÜLD Valdkondlike õppereiside korraldamine (KOV juhid, ametni-

kud/töötajad, partnerid) 

arenduskeskuse  

töötajad 

HOR ED Euroopa Liidu poolt loodavate võimaluste tutvustamine ED keskuse juht 

HOR ARENDUS Keskkonnavaldkonna heade praktikate tutvustamine arendusnõunik,  

ED keskuse juht 

HOR ARENDUS Administratiivse võimekuse tõstmine, tutvumine parimate prak-

tikatega (sh NORDEN mobiilsusprogramm jt) 

arendusnõunik 

HEA HA Haridusvaldkonna metoodikapäeva korraldus ja läbiviimine  haridusuuendaja 

HEA VM VunkiMano! loometalgute arendamine arendusnõunik,  

suunajuht 

EV K-E mainekava Õppekäigud ettevõtluse piirkondlike koostöömudelitega tutvu-

miseks 

ettevõtluse suunajuht 

1.4. Aruteluruumide loomine 

HOR ÜLD Nõukogu koosolekud juhatuse liige 

HOR ARENDUS Arengustrateegia juhtrühma ja töörühmade koosolekud arendusnõunik 



HEA KU Maakondliku regionaalse kultuurikeskuse konseptsiooni aren-

damine Võru Kannel baasil 

juhatuse liige,  

kultuurispetsialist 

HEA TU Turvalisuse nõukogu töö koordineerimine juhatuse liige,  

heaolu spetsialist 

HEA  TU Liikluskomisjoni töö koordineerimine juhatuse liige,  

heaolu spetsialist 

HEA KÜ Võrgustikutöö tugevdamine kogukondades sotsiaalse innovat-

siooni toetamiseks 

heaolu suunajuht 

EV EV Piirkondliku atraktiivse ettevõtluskeskkonna projektipartnerite 

kohtumised (ettevõtluse tugivõrgustik ja noorte ettevõtlikkus) 

ettevõtluse suunajuht 

2. Kodanike, ettevõtjate, omavalitsuste ja võrgustike võimestamine 

Soovitud 

olukord: 

Alt-üles ja poliitikavälistel algatustel on maakonna arengut ja ettevõtlikkust toetav keskkond 

2.1. Arenduskeskuse väline kommunikatsioon 

HOR, HEA, 

EV 

KOM Arenduskeskuse üldise kommunikatsioonistrateegia koosta-

mine, strateegias kokkulepitud tegevuste elluviimine 

Kommunikatsiooni-

spetsialist 

HOR, HEA, 

EV 

KOM Infokanalite korrastamine, vorumaa.ee veebilehe uuendamine Kommunikatsiooni-

spetsialist 

HOR,HEA, 

EV 

KOM Arenduskeskuse tegevusi puudutava info avaldamine kodulehel, 

sotsiaalmeedias jm. kanalites 

arenduskeskuse  

töötajad 

EV K-E mainekava Kagu-Eesti investeeringute meelitamise turundustegevuste ka-

vandamine ja korraldamine 

EV suunajuht 

EV EVTP Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise teavitustegevuste korraldamine EV suunajuht 

2.2. Maakonna arengut toetavates võrgustikes osalemine ja/või juhtimine 

HOR, EV TUR Lõuna-Eesti turismiarendusorganisatsiooni ja turismiklastri 

arendamisel osalemine 

juhatuse liige,  

arendusnõunik,  

ettevõtluse suunajuht 

HOR ARENDUS Lõuna-Eesti arendusorganisatsioonide võrgustikus osalemine juhatuse liige 

HOR ARENDUS Arendustöötajate võrgustiku juhtimine arendusnõunik 

HOR, HEA, 

EV 

KOM Maakonna kommunikatsioonispetsialiste (s.h. KOV-id, avalik 

sektor, erasektor) ühendava võrgustiku loomine 

Kommunikatsiooni-

spetsialist 

HOR ÜLD Maakondlikus mahekokkuleppes seatud eesmärkide saavutami-

seks vajalike tegevuste elluviimine 

arendusnõunik,  

projektijuhid 

HOR ED Euroopa Liidu institutsioonide võrgustikus osalemine, võrgus-

tiku info jagamine maakonnas, maakondliku sisendi edastamine 

ED keskuse juht 

HEA HA Maakonna haridusvaldkonna võrgustikutöö juhtimine haridusuuendaja 

HEA  KU Maakonna kultuuritöötajate võrgustikutöö juhtimine kultuurispetsialist 

HEA KU Võru maakonna laulu ja tantsupeo ning XIII noorte laulu - ja 

tantsupeo võrgustikutöös osalemine ja juhtimine 

kultuurispetsialist 

HEA RT Maakonna tervisedenduse võrgustikutöö toetamine heaolu spetsialist 

HEA  TU Maakonna siseturvalisuse võrgustikutöö toetamine heaoluspetsialist 

HEA  SO Maakonna sotsiaaltöö võrgustikutöö juhtimine heaoluspetsialist 

HEA  KÜ Vabaühenduste võrgustikutöö toetamine 

vabaühenduste konsul-

tant 

EV PATEE Turismivõrgustiku koordineerimise korraldamine EV suunajuht 

EV PATEE Toiduvõrgustiku koordineerimise korraldamine EV suunajuht 

EV PATEE Kagu-Eesti puiduklastri koordineerimise korraldamine EV suunajuht 

EV EVTP Ettevõtlik Kool Võru maakonna võrgustiku koordineerimine noorte EV projektijuht 

EV PATEE Ettevõtlusõppe võrgustiku koordineerimine noorte EV projektijuht 

EV PATEE Võru noorte HUUB ettevõtlusvõrgustiku loomise toetamine HUUB projektijuht 

EV K-E mainekava Investeeringute piirkonda kaasamise Kagu-Eesti võrgustiku 

juhtimine 

ettevõtluse  

projektijuht 

EV ÜLD Maakonna ettevõtluse tugiorganisatsioonide võrgustiku juhti-

mine 

EV suunajuht 

EV Setomaa programm Setomaa ettevõtjate ühistegevuste koordineerimine Setomaa EV koordi-

naator 

2.3. Nõustamised, mentorlus ja koolitused vastavada sihtgrupi vajadustele ning on kättesaadavad 

HOR KREDEX Korteriühistute nõustamine KREDEX toetusmeetmete osas KREDEX konsultant 



HOR ED EL Oskuste aasta raames ja koostöös VKHK-ga eakate digipä-

devuse arendamise päev. 

ED keskuse juht 

HEA HA Koolituste ja seminaride korraldamine haridusvaldkonnas (me-

toodikapäev, teaduspäev, karjääripäev) 

haridusuuendaja 

HEA  RT Võrgustikele suunatud koolitused tervisedenduse teemadel heaolu spetsialist 

HEA  RT Omavalitsuste nõustamine tervisedenduse teemadel heaolu spetsialist 

HEA  KU Tartu 2024 projektide nõustamine vastavalt ootustele ja vaja-

dustele 

kultuurispetsialist 

HEA  SO Koolitused laiemale sotsiaaltöötajate võrgustikule heaolu spetsialist 

HEA KÜ Vabaühenduste nõustamine ja arenguprogrammide korralda-

mine 

vabaühenduste konsul-

tant 

EV EVTP Ettevõtjate ja ettevõtlusega alustamisest huvitatute nõustamine, 

sh turismiettevõtjate nõustamine 

EV konsultandid 

EV EVTP Ettevõtlik Kool kvaliteedihindamise nõustamine noorte EV projektijuht 

EV EVTP Ettevõtlusteadlikkuse koolituste korraldamine (Alustava ette-

võtja baaskoolitus, Naisettevõtjate motivatsiooniüritus, Ettevõt-

luspäev jt) 

EV konsultandid 

EV EVTP Messikülastuse korraldamine - Salone Milano, aprill EV konsultant 

EV PATEE Õpilasfirmade arenguprogramm IdeeStarter korraldamine noorte EV projektijuht 

EV PATEE Ettevõtete rohe-, digi- ja innovatsioonipööret toetavate sünd-

muste ja teenuste (infopäevad, koolitused, mentorlus,  praktika-

tega tutvumise õppekäigud) korraldamine 

EV projektijuht 

EV PATEE Ettevõtlusvõrgustike koolituste ja õppekäikude korraldamine võrgustike koordinaa-

torid 

2.4. Toetusvoorude korraldamine 

HOR SETO Setomaa programm juhatuse liige 

HOR ÜLD Arenduskeskuse eelarvetoetused juhatuse liige 

HOR ARENDUS MATA maakondlik prioritiseerimine arendusnõunik 

HEA KÜ KOP taotlusvoor KOP spetsialist 

HEA HA HTM rahastuse taotlusvoor projektispetsialist 

2.5. Kokkusaamiskohtade loomine 

HOR ED Euroopa Liidu temaatiliste arutelude algatamine (Filmikohvik 

jne) 

ED keskuse juht 

HOR ED Piirkonnas elavatele Ukraina sõjapõgenikele suunatud vestlu-

sõhtud. 

ED keskuse juht 

HOR ED Euroopa Keeltepäeva tähistamine - keeltekohviku korralda-

mine. 

ED keskuse juht 

HOR ED Euroopa päeva tähistamise korraldamine ED keskuse juht 

HEA VM VunkiMano! loometalgud arendusnõunik 

HEA VM VunkiMano! akadeemiad heaolu suunajuht 

2.6. Arendusprojektide algatamine ja koordineerimine, arendusprojektides osalemine 

HOR ARENDUS Maakonna arengustrateegia ja tegevuskava uuendamine ja seire arendusnõunik 

HOR ARENDUS Ühisprojektide algatamine tulenevalt maakonna arengustratee-

giast 

arendusnõunik 

HOR ARENDUS Maakondlike ühisprojektide koordineerimine (Kubija laululava, 

loomade varjupaik jms.) 

juhatuse liige 

HOR ARENDUS Kagu-Eesti programmi suundade analüüs ja ettepanekute tege-

mine 

juhatuse liige 

HOR ARENDUS Rohekokkuleppe eesmärkide saavutamiseks vajalikud eeltege-

vused 

juhatuse liige, aren-

dusnõunik 

HOR, HEA, 

EV 

ARENDUS Avanevate toetusskeemide kohta info kogumine ja maakondlike 

projektide esitamine 

juhatuse liige,  

suunajuhid,  

arendusnõunik 

HOR ARENDUS Projekti "Stratkit+" juhtimine projektijuht 

HOR ARENDUS Projekti "BSR food coalition" juhtimine projektijuht 

HOR ARENDUS Projekti RENOWAVE juhtimine projektijuht 

HEA EUARENAS Projekti "Kohalikud omavalitsused poliitilise innovatsiooni võt-

merollis kaasava demokraatia tugevdamisel" juhtimine 

arendusnõunik 

HEA ESIA Projekti "Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse arenda-

mine" juhtimine 

heaolu suunajuht 



HEA  HA NEET-staatuses noortele maakondliku sekkumisprogrammi 

loomine 

haridusuuendaja 

HEA  KINESIS Projekti juhtimine "Knowledge alliance for social innovation in 

shrinking villages" 

heaolu suunajuht 

HEA TU Elanikkonnakaitse projekti raames kogukondade säilenõtkuse 

formaadi arendamine ja rakendamine maakonnas 

heaoluspetsialist 

HOR, HEA ARENDUS Uute heaolu projektide algatamine maakonnas (EstLat: loodus- 

ja kultuuripobjektidele ligipääsetavuse parandamisks, Eesti-Läti 

piirialade strateegia; Horizont: STEAM tegevuste toetamine 

üldhariduskoolides; Joint Action Plan) 

heaolu suunajuht, 

arendusnõunik,  

projektijuhid 

EV PATEE Võru maakonna PATEE programmi arendusprojektide elluvii-

mine 

ettevõtluse suunajuht, 

PATEE projektijuhid 

ja võrgustike  

koordinaatorid 

EV K-E mainekava Kagu-Eesti mainekava investeeringute meelitamise tegevuste  

korraldamine 

ettevõtluse suunajuht 

EV Leader Projekti "Võru maakonna arendamine turismisihtkohana" kor-

raldamine 

EV suunajuht 

EV EAS Projekti "Lõuna-Eesti kui turismisihtkohta piirkonnaspetsiifi-

liste toodete arendamine" osategevuse "Külalislahkuse ja tee-

nusdisaini koolitusprogrammi loomine" elluviimine 

EV suunajuht 

EV Võru Linnavalitsus Projekti "Võru Linn mis räägib lugusid" juhtimise korraldamine EV suunajuht 

EV PEEK Projekti algatamine ja toetustaotluse ettevalmistamise korralda-

mine piirkonna ettevõtluse tugivõrgustiku ja teenuste arendami-

seks (TSENTER, KEIK, VAK, Kagu-Eesti Puiduklaster) 

EV suunajuht 

EV PEEK Projekti algatamine ja toetustaotluse ettevalmistamise korralda-

mine  Obinitsa tööstusala mahetooraine sälitamise ja töötlemise 

võrgustiku ja koostöö loomiseks 

Setomaa EV  

koordinaator 

EV PEEK Projekti algatamine ja toetustaotluse ettevalmistamise korralda-

mine  programmeerimiskool kood/Võru käivitamiseks 

juhatuse liige 

EV PEEK Projekti algatamine ja toetustaotluse ettevalmistamise toetamine 

Lõuna-Eesti noorte ettevõtluse tugivõrgustiku arendamiseks 

noorte ettevõtlikkuse 

projektijuht 

3. Esindamine ja tunnustamine 

Soovitud 

olukord: 

Tegusad inimesed tunnevad end Võru maakonnas väärtustatuna   

3.1. Tunnustamised 

HOR ÜLD Maakondlikud tunnustuspäevade (sekretäride päev, raamatupi-

dajate päev jms.) korraldamine 

sekretär-asjaajaja 

HOR ÜLD Kommunikatsiooni tunnustamine (valdkondlike tunnustusüri-

tuste (ettevõtlus, kodanikud, kultuur) raames). 

Kommunikatsiooni-

spetsialist 

HOR HEA Maakondlike tunnustamiste korrastamine (tunnustamiste vaja-

duse hindamine, valdkondliku katvuse hindamine, ajaline kor-

rastamine) 

kultuurispetsialist 

HEA KU Vabariigi aastapäeva vastuvõtt ja maakondlike teenetemärgide 

väljaandmine 

kultuurispetsialist 

HEA KU Võru maakonna aasta ema tunnustusüritus kultuurispetsialist 

HEA KU Võru maakonna aasta isa tunnustamissündmus kultuurispetsialist 

HEA KU Eesti Kaunis kodu Võru maakonna tunnustamissündmus kultuurispetsialist 

HEA KU Bernard Kangro kirjanduspreemia üleandmine sündmuse kor-

raldamine 

kultuurispetsialist 

HEA HA Haridusvaldkonna konkurss "Aasta õpetaja" ja tunnustussünd-

mus (koostöös täiskasvanudhariduse tunnustamisega) 

haridusuuendaja,  

projektispetsialist 

HEA HA Parimate koolilõpetajate tunnustusüritus haridusuuendaja,  

projektispetsialist 

HEA HA Noortevaldkonna tunnustamisüritus haridusuuendaja,  

projektispetsialist 

HEA KU Võru maakonna kultuuri-, muuseumite-, raamatukogutöötajate, 

kollektiivijuhtide ja käsitööliste tänuõhtu korraldamine 

kultuurispetsialist 

HEA KÜ Kodanikuühiskonna konkurss ja tunnustusüritus vabaühenduste  

konsultant 



EV PATEE Võru maakonna ettevõtlikke koolide edulugude konkursi kor-

raldamine 

noorte ettevõtlikkuse 

projektijuht 

EV EVTP Võru maakonna aasta ettevõtja konkurss ja tunnustusüritus EV suunajuht 

3.2. Maakonna esindamine oma valdkonnas 

HOR, HEA, 

EV 

ÜLD Osalemine/esinemine seminaridel, konverentsidel Kõik töötajad 

HOR, HEA, 

EV 

ÜLD Võru maakonna ühiste seisukohtade kujundamine ja nende ak-

tiivne esindamine riigiasutustes 

Kõik töötajad 

HOR, HEA, 

EV 

ARENDUS Maakonna välissuhtlus (nii Eesti sisene, kui ka väljaspool Ees-

tit) 

Kõik töötajad 

HOR KU Riigikogu näitusmüügi korraldamine kultuurispetsialist 

HOR ÜLD Kolme maakonna (Põlva, Valga, Võru) nõupäeva korraldamine juhatuse liige 

4. Organisatsiooni toimimine 

Soovitud 

olukord: 

Meeskond on motiveeritud viima ellu arenduskeskuse tegevusplaani 

4.1. Igapäevane töökorraldus 

HOR, HEA, 

EV 

ÜLD Sisekommunikatsiooni reeglite/tavade kokkuleppimine ja ra-

kendamine 

Kommunikatsiooni-

spetsialist 

HOR, HEA, 

EV 

ARENDUS Arenduskeskuse kommunikatsioonialase tegevuse analüüsi 

koostamine aasta lõikes 

Kommunikatsiooni-

spetsialist 

HOR, HEA, 

EV 

ÜLD Arenduskeskuse personalipoliitika arendamine (motivatsiooni-

süsteem, koolitused, tunnustamised, ühisüritused jms.) ja raken-

damine 

heaolu suunajuht 

HOR, HEA, 

EV 

ÜLD Infohalduskorra uuendamine juhatuse liige,  

sekretär-asjaajaja 
 

    

   
Lühendid: 

   
ARENDUS arendusvaldkond 

  
EAS Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus  
ED Europe Direct teabekeskus 

 
EUARENAS projekti "Kohalikud omavalitsused poliitilise innovatsiooni võtmerollis kaasava demokraatia 

tugevdamisel"  
Est-Lat Est-Lat Interreg Central Baltic programm 

 
EV ettevõtluse suund 

  
EVTP projekt "Nõustamine ja piirkondlike ettevõtjate arendamine maakondlikes arenduskeskustes"  
HA hariduse valdkond 

  
HEA heaolu suund 

  
HOR horisontaalsed tegevused 

  
K-E mainekava Kagu-Eesti maine tegevuskava  
KOM kommunikatsiooni tegevused 

 
KOP Kohaliku omaalgatuse programm 

 
KU kultuurivaldkond 

  
KÜ kodanikuühiskonna valdkond 

 
PATEE projekt "Võru maakonna PATEE programm aastateks 2019–2023" 

 

PEEK Meede "Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond" 

 

RT rahvatervise valdkond 
  

SO sotsiaalvaldkond 
  

TU siseturvalisuse valdkond 
  

VM Vunki mano! loometalgud 
  

 

 

 

 


