
        I   Inimkapitali arendamine 
 

Nr Tegevus Põhjendus Periood Vastutaja/partner 

    1.Tegevussuund: tippspetsialistidele ja spetsialistidele Viljandimaal töökohtade loomine 

1.1.     

1.2.     

 

     2.Tegevussuund: ettevõtjapotentsiaaliga inimeste toomine Viljandimaale ja hoidmine Viljandimaal 

2.1. Toetada ettevõtjate 
panustamist eelkõige 
noorte spetsialistide  
maakonda toomisel  
 

Soodustused maksustamisel, 
stipendiumid,  praktikavõimalused,  
uurimustööd õppuritele, 
täiendkoolitused, elukestev õpe 
igas eas. 

 Kohalikud 
ettevõtjad/ 
EAS/LEADER/KOP 

2.2.     

     

    3.Tegevussuund: inimeste aktiivsuse kasvatamine ja toetamine elukaare igas faasis  

3.1.     

3.2.     

     

4.Tegevussund: koostöövõimekuse tõstmine 

4.1. Kohaliku puhta toidu 
tootmine, töötlemine ja 
turustamine  

Kohaliku toidu propageerimine, 
eelistada kohalikku toitu ja tootjat 
haridusasutustes ja kohalikes 
toitlustusasutustes.  

 Ettevõtjad/ 
haridusasutused/ 
ministeeriumid/KOV 

4.2. Keskkonnateemadega 
tegelevad asutused 
kohtuvad regulaarselt 

Erinevate looduskaitseliste või 
keskkonnateemaliste probleemide 
kaardistamine ja lahendamine 

 KOV/ MTÜ/ 
Ettevõtjad/ 
KKA/RMK 

     

     5.Tegevussuund: kodanikuühiskonna arendamine 

5.1.     

5.2.     

     

    6. Tegevussuund: Viljandimaal antava hariduse kvaliteedi tõstmine, kättesaadavuse tagamine  

6.1. Õppekava toetavate 
mitteformaalsete 
haridusprogrammide 
läbiviimine 
haridusasutustele 

Tagada lastele ja noortele 
süsteemsed ja säästvat arengut 
toetavad haridusprogrammid 

 KOV/MTÜ/KKA/RMK 

6.2. Keskkonda ja säästvat 
arengut toetavate 
väärtushinnangute 
kujundamine 

Keskkonnaalase üritused, näitused 
ekspositsioonid, trükised, 
õppereisid erinevatele 
sihtgruppidele 

 KOV/ 
MTÜ/KKA/RMK 

     

    7.Tegevussuund: 

7.1.     

7.2.     

 

        II   Ettevõtluskeskkonna ja majanduse arendamine 
 

Nr Tegevus Põhjendus Periood Vastutaja/partner 

 1.Tegevussuund: ettevõtjatele tegutsemisvõimaluste loomine 

1.1.     

1.2.     

     

     



 2.Tegevussuund: ettevõtlusaktiivsuse suurendamine 

2.1.      

2.2.     

     

3.Tegevussund: koostöövõrgustike arendamine 

3.1.     

3.2.     

     

4.Tegevussuund: maakonnas tööstusalade kavandamine, loomine ja turundamine  

4.1.     

4.2.     

     

5.Tegevussuund: kutseharidust andvate koolide arendamine 

5.1.     

5.2.     

     

6.Tegevussuund: põllumajandusliku tootmise arendamine ja selle alusel klastri loomine 

6.1.     

6.2.      

     

7.Tegevussuund: analüüsivõimekuse tõstmine, analüüsiks vajaliku andmekogu loomine ja aktualiseerimine 

7.1     

7.2     

     

8. Tegevussuund: Viljandimaa kohalikes omavalitsustes ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna arendamisega 
aktiivne tegelemine  

8.1.     

8.2.     

     

   9.Tegevussuund: 

9.1     

9.2.     

     

     

 

 

 

 

        III   Kontseptuaalse arengu tagamine 
 

Nr Tegevus Põhjendus Periood Vastutaja/partner 

    1.Tegevussuund: Viljandimaa ühtse identiteedi kontseptsiooni väljatöötamine ning viimine maakonnas 
tegutsevate  ettevõtete, asutuste organisatsioonide, ühenduste ja üksikisikuteni 

1.1.     

1.2.     

     

    2.Tegevussuund: Viljandimaa võimaluste aktiivne tutvustamine. Ühtse identiteedi rakendamine Viljandimaal 
ja Viljandimaaga seotud üritustel 

1.1. Viljandi maakonna loodus- 
ja kultuuriväärsuste ning 
elulaadi tutvustamine  

Erinevad külastusmängud, 
õpilasprogrammid, turismipaketid,  
laagrid, trükised, infotahvlid, 
tervisespordiüritused, messidel 

 KOV/MTÜ/ 
haridusasutused/  
Viljandi TIK 



osalemine. 

1.2.     

     

    3.Tegevussuund: kõigi kontseptuaalset komponenti sisaldavate rakenduste elluviimist koordineeriva struktuuri loomine 

3.1.     

3.2.     

     

     4.Tegevussuund: Tunnustamine 

4.1. Välja töötada noorte 
spetsialistide 
tunnustussüsteemid koos 
rahaliste preemiatega– 
aasta noor õpetaja, aasta 
noor tehniline töötaja jne. 

  VOL, 
Arenduskeskkus 
+vastava 
valdkonna 
esindajad 

4.2.     

     

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        IV   Elukeskkonna ning tehnilise– ja sotsiaalse taristu arendamine 
 

Nr Tegevus Põhjendus Periood Vastutaja/partner 

    1.Tegevussuund: infrastruktuuri arendamine 

1.1.     

1.2.     

     

     

     

     

    2.Tegevussuund: kergliiklusteede võrgustiku arendamine 

2.1.     

2.2.     

     

     



     

 3.Tegevussuund: Viljandi maakonnahaigla arendamine ??ei ole tegevussuund, tegevus:Viljandi haigla linna 
toomine ja kompententsikeskuse rajamine. Sotsiaalse taristu suund sisse kirjutada. 

3.1.     

3.2.     

     

4.Tegevussuund: kohalike ressursside väärindamine Viljandimaal 

4.1.     

4.2.     

     

    5.Tegevussuund: keskkonnateadlikkuse suurendamine ja ressursside säästlik kasutamine 

5.1. Säästvat arengut 
toetavate rahvusvaheliste 
ürituste korraldamine 

Soomaa Sooülikooli 
ellukutsumine, erinevad 
piiriülesed koostööprojektid  

 MTÜ/KOV/ettevõtjad/ 
Haridusasutused/ 
sihtasutused 

5.2. Keskkonnahariduskeskuse 
rajamine 
maakonnakeskusse 

Tagada eelkõige Viljandi elanikele 
süsteemne ja kättesaadav 
keskkonnateave ja 
keskkonnahariduslikud tegevused 

 KOV/MTÜ 

     

 Tagada lastele ja noortele 
süsteemne ja jätkusuutlik 
õppekava toetav 
keskkonnahariduslik 
tugipunktide võrgustik 
Viljandimaal 
 

 

Maakonnas oluliste ja 
potentsiaalsete loodus- ja 
keskkonnahariduskeskuste (Lilli 
loodusmaja, Tähetorn „Orion“, 
Tipu Looduskool, Viljandi 
Huvikool, Loodi Mõisa 
Looduskeskus, RMK Soomaa 
Looduskeskus,  Keskkonnaamet) 
taristu, õppevahendite ja 
õppemetoodikate parendamine. 

 KOV/MTÜ/RMK/KKA 

 Viljandi maakonna 
keskkonnahariduse 
arengu- ja/ või 
tegevuskava koostamine 

Fikseerida maakonnas pakutava 
keskkonnahariduse hetkeseis, 
analüüsida pakkujate võimalusi 
ning sihtgruppide vajadusi ning 
töötada välja keskkonnahariduse 
tegevuskava aastateks 2015 - 
2020 

 MTÜ/KKA 

   6.Tegevussuund: Elukeskkonna arendamine (uus suund) 

6.1.     

6.2.     

     

     

 Säästva arengu 
põhimõtete järgimine 
mistahes taristu rajamisel 
ja renoveerimisel 

Toetada nõustamise ja 
koolitamise kaudu loodusvarade 
säästlikku kasutamist, 
energiasäästlike materjalide ja 
tehnoloogiate kasutamist 
elamuehituses, korterite, 
elumajade ja ühiskondlike 
hoonete renoveerimisel 
 

 Säästva renoveerimise 
infokeskus/MTÜ/KOV/ 
ettevõtjad 
 

     

     

     

 

 


