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Võru linna arengukava 2017─2035

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 7 alusel.
§ 1. Arengukava vastuvõtmine
Võtta vastu "Võru linna arengukava 2017─2035" vastavalt lisadele:
1) Võru linna arengukava 2017─2035 (lisa 1);
2) Hetkeolukorra ülevaade (lisa 2).
§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 21. novembri 2007 määrus nr 67 "Võru linna
arengukava aastani 2027" (RT IV, 23.09.2016, 11).
§ 3. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2017. aasta 15. oktoobril.
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Seletuskiri
Võru Linnavolikogu määruse "Võru linna arengukava 2017─2035"
juurde
Sissejuhatus
"Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 7 alusel on linna arengukava ja
eelarvestrateegia vastuvõtmine ning muutmine volikogu pädevuses.
Eelnõu sisu
Käesoleva määrusega võetakse vastu "Võru linna arengukava 2017─2035" ning tunnistatakse
kehtetuks "Võru linna arengukava aastani 2027".
Eelmine arengukava, mida koostati 2006. aastal ning mis võeti vastu 2007. on oma aja ära elanud
ning linn vajab uut nägemust.
Võru Linnavalitsuse 30. märtsi 2016 määruse nr 3 "Arengukava koostamise menetlemise kord" § 2
lg 1 kohaselt algatab arengukava koostamise linnavalitsus. Võru Linnavalitsus algatas otsustus
korras uue arengukava ("Võru linna arengukava aastani 2035") koostamist 19. detsembril 2016
toimunud istungil.
Arengukava koostamise protsessi käigus täpsustati dokumendi nime "Võru linna arengukava
2017─2035".
Võru linna arengukava aastateks 2017─2035 koostamine toimus perioodil jaanuar kuni mai 2017.
Laiapõhjaline koostamise protsess hõlmas mitmeid kohtumisi ja seminare. Visiooni ja eesmärkide
kokku leppimiseks korraldati visioonikonverents, kuhu olid oodatud kõik teemast huvitatud
linnaelanikud. Hetkeolukorra täpsustamiseks, tegevuste ja investeeringute välja selgitamiseks viidi
läbi valdkondlikud seminarid (majandus, haridus, kultuur, sotsiaalvaldkond, kaasamine).
Strateegia tutvustamiseks korraldati valdkondadeülene kohtumine. Elanikke kaasati ka avalike
küsitluste kaudu, mis avaldati nii linna kodulehel kui ka ajalehes. Lisaks eelnevale toimusid
arutelud kõikides linna allasutustes. Arengukava koostamise protsessi koordineerisid OÜ Cumulus
Consulting konsultandid.
Arengukava koosneb kahest dokumendist, mis on omavahel seotud: 1) arengukava põhidokument
ehk tuleviku suunatud tegevused (visioon, eesmärgid ja tegevused ja 2) eraldiseisev lisa, mis
käsitleb detailselt Võru linna praegust olukorda.
Põhidokument koosneb neljast osast. Esimeses osas on välja toodud peamised järeldused Võru
linna olukorra ülevaatest. Teine osa sisaldab linna visiooni, missiooni ning programmide ja
eesmärkide kirjeldusi. Kolmandas osas on ära toodud arengukava rakendamise meetmed –
tulemuslikkuse hindamine ja ajakohastamine. Neljandas osas asuvad valdkondlikud tegevuste ja
investeeringute kavad.
Põhjalik hetkeolukorra ülevaade, mis on arengukava aluseks, moodustab
rahvastikuprognoosiga eraldiseisva dokumendi ja koosneb kaheksast peatükist.

koos

Eelnõu võrdlev analüüs
"Võru linna arengukava 2017─2035" on kooskõlas kehtivate seaduste, õigusaktide ja kehtestatud

normatiividega.
Määruse mõjud
Arengukava vastuvõtmine ei too kaasa rahalisi kohustusi vaid annab suunad edaspidisteks
tegevusteks ning aluse eelarve strateegia koostamiseks.
Määruse rakendamise kulud ja määruse rakendamise eeldatavad tulud
Prognoosimatud.
Vastuvõtmiseks nõutav kvoorum
Vastavalt "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 45 lõikele 5 on määruse vastuvõtmiseks
nõutav volikogu koosseisu häälteenamus.
Määruse jõustumine
Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 1 "Võru linna põhimäärus" lisa "Võru
Linnavolikogu reglement" § 9 lg 10 kohaselt kuulatakse linna arengukava kinnitamist või
muutmist kahel lugemisel.
Võru Linnavalitsus teeb ettepaneku jõustada määrus 15. oktoobril 2017.

