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PREAMBUL
Koalitsioonileping sõlmitakse Eesti Reformierakonna ja Valga 2.1 valimisliidu vahel ning
tugineb mõlema osapoole kohalike omavalitsuse valimisteks koostatud programmidele, Valga
valla arengudokumentidele ning strateegiatele. Lepinguga sätestatakse poolte kokkulepitud
prioriteedid ning tegevused perioodil 2021–2025, mis tagavad Valga valla eesmärkide täitmise
ja jätkusuutliku arengu.
Võimuliidu moodustamisel toetuvad partnerid ühistele kogemustele ja väärtustele, samuti
ekspertide hinnangutele, et arendada Valga valda kui tervikut ja tagada avatud valitsemise
põhimõtetest lähtuv inimkeskne vallajuhtimine. Poolte jaoks on oluline rõhutada stabiilse
vallajuhtimise ning väärika ja arvestava poliitkultuuri kasvatamist ning erinevate osapoolte, sh
elanike, kaasamist.
Koalitsioon seab eesmärgiks aktiivselt kasutada siseriiklikke ja Euroopa Liidu toetusi Valga
valla arendamiseks. Seetõttu võetakse käesoleva lepingu elluviimisel arvesse, et mitmete
koalitsioonileppes ära toodud ja tegevuste teostamine sõltub Euroopa Liidu või siseriiklike
toetuste saamisest, samuti üldisest majanduslikust olukorrast omavalitsuse ja riigi tasandil.
Valla struktuuriüksused töötavad tööplaani ja kinnitatud eesmärkide alusel, mis tulenevad
Valga valla arengukavast ja teistest strateegilistest dokumentidest ning pikaajalistest
eesmärkidest. Vallavalitsuse tegevuskulud ja eelarve optimeeritakse ning vallavalitsuse
struktuurid kaasajastatakse, et tagada omavalitsuse tõrgeteta jätkusuutlik toimimine ning
edasiviivate ja elukeskkonna kvaliteeti tõstvate otsuste vastuvõtmine.
EESMÄRGID PERIOODIKS 2021–2025
Juhtimine:
● Taastame Valga valla hea maine ja lähtume ausa ning avatud valitsemise põhimõtetest.
● Korrastame ja kaasajastame vallavalitsuse tööülesanded vastavalt tegelikele
vajadustele. Jagame rollid ja vastutuse kõigile arusaadavalt, et tõsta valla suutlikkust.
● Vähendame bürokraatiat ning seisame selle eest, et asjaajamine oleks kiire, tõhus ning
inimestele toeks.
● Toetame kaasava ja kogukonnapõhise juhtimise põhimõtete rakendamist ning
muudame juhtimist läbipaistvamaks ja usaldusväärsemaks.
● Tagame juhtimises endiste Karula, Taheva, Tõlliste, Õru valdade ja Valga linna
ühinemislepingus sätestatud eesmärkide täitmise ning piirkondlike ja vallaüleste
arengudokumentidega arvestamise.

● Arendame Valga valda koos ettevõtjate, vabaühenduste, kohalike elanike ja riigi toega
ning tagame linna ja maapiirkonna vahel tasakaalustatud arengu, et luua terviklik
vallaruum.
● Vaatame üle teenuste kvaliteedi kitsaskohad ja vajadusel muudame sissejuurdunud
toimeviise, et valla tegevus vastaks uutele nõuetele ja kaasaegsele olukorrale.
Atraktiivne Valga vald:
● Rekonstrueerime Tambre tee ja panustame valla kõnni- ja kergliiklusteede rajamisse,
et neist kujuneks terviklik võrgustik.
● Investeerime teede ja tänavate tolmuvabaks muutmisesse ja hooldusesse ning
kõnniteede seisukorra parandamisse.
● Korrastame valla avaliku ruumi, muuhulgas bussiootepaviljonid, pingid, viidad ja
infotahvlid, valla haljastuse, dekoratiivobjektid ja valgustuse. Toome valda rohkem
kunsti ja silmailu ning seisame Valga valla avalike parkide seisukorra parandamise eest.
● Algatame fassaaditoetuste meetme hoonete välisilme korrastamiseks (sh toetused
korteriühistutele hoone küljeseinte atraktiivsemaks muutmiseks).
● Leiame ajaloolisele Valga kreisihoonele investori, et hoone taastada ja leida sellele
väärikas rakendus, mis elustaks ka Valga keskväljaku ruumikasutust.
● Muudame valla asutused ning teenused füüsiliselt ligipääsetavaks nii erivajadustega
inimestele kui lapsevankriga liikujatele.
● Jätkame koostöös Valka omavalitsusega Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamist
ning Pedeli virgestusala ja järvede korrastamist.
● Jätkame mahajäetud hoonete lammutamist ning tühjadele hoonetele rakenduse
leidmist.
● Arendame tihedat koostööd ettevõtjate ja organisatsioonidega Valga valla
turundamiseks, et suurendada omavalitsuse nähtavust ja konkurentsivõimet nii Eestis
kui ka välisriikides.
Kaasav ja inimkeskne Valga vald:
● Teeme koostööd riigi ja erasektoriga, et paigaldada maapiirkondadesse
pakiautomaadid.
● Seisame selle eest, et maapiirkondades oleks tagatud vajadustele vastavate teenuste
kvaliteetne kättesaadavus.
● Toetame kõikide valla piirkondade tasakaalustatud arengut ja tugevdame
kodanikuühenduste, ettevõtete ja partneromavalitsuste koostööd ning algatusi, et
tagada piirkondade arengupotentsiaali täielik rakendamine.
● Kaasajastame valla haridusasutuste ja teiste allasutuste digitaristut ning tõhustame
vallapoolset IT-haldust.
● Seisame kvaliteetse internetiühenduse ning majandus- ja kommunikatsiooniteenuste
kättesaadavuse eest vallas, samuti heade transpordiühenduste eest Eesti suuremate
keskustega.
● Juurutame vallas nõudetranspordi süsteemi.
Turvaline ja terve Valga vald:

● Tagame valmisoleku elanikkonna kaitse valdkonnas elutähtsate teenuste
korraldamiseks kriisi- ja hädaolukorras, tõstame kriisikomisjoni töö tõhusust ning
panustame energiajulgeoleku tõstmisse. Korraldame kord kahe aasta jooksul elutähtsa
teenuse katkestuse korral tegutsemise õppuse.
● Tugevdame koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga, Kaitseliidu ja Päästeametiga ning
teiste riiklike asutustega ja valdkondlike vabatahtlikega turvalisuse ning heakorra
tagamiseks.
● Seisame Valga haigla ligipääsetavuse parandamise eest ning toetame haigla
parkimisvõimaluste laiendamist.
● Tagame ohutu ja mugava koolitranspordi, valgustatud koolitee ning vallaruumi
tänavavalgustuse (sh Pedeli puhkeala ja Tsirguliina ning Hargla kooliteede
tänavavalgustuse väljaehitamise).
● Panustame abivajajate ja eakate hoolekande võimaluste parandamisse Valga vallas ning
jätkame sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmist (sh tagame toimiva sotsiaal- ja
invatranspordi korralduse).
● Otsime võimalusi perearstide arvu suurendamiseks Valga vallas.
● Parandame kesklinna piirkonnas avalikult kasutavate parklate seisukorda ning
võimalusi.
● Toetame vaimse tervise alaste koolituste ja tugiprogrammide läbiviimist ning tagame
vaimse tervise kabineti teenuste kättesaadavuse.
Laste- ja noortesõbralik Valga vald:
● Jätkame lastele tasuta hommikusöögi pakkumist valla haridusasutustes.
● Premeerime Valga valla tublimaid lõpetajaid koolilõputoetusega.
● Rajame Lüllemäe lasteaiale uued ruumid.
● Soodustame muukeelse õppekeelega koolides ja lasteaedades lõimumist, eesti keele
õpet ning integratsiooni.
● Jätkame Valga gümnaasiumi õpilastele stipendiumite maksmist.
● Investeerime valla kultuuri-, sotsiaal-, haridus- ja lasteasutustesse (sh ventilatsiooni- ja
jahutussüsteemide rajamisse ja rekonstrueerimisse).
● Renoveerime Valga avatud noortekeskuse hoone.
● Renoveerime Valga muusikakooli hooned.
● Tagame kodulähedase hariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja noorte aktiivsuse
toetamise kogu vallas.
● Paigaldame Õru lasteaed-noortekeskusele uue küttesüsteemi.
Kultuurne ja aktiivne Valga vald:
● Ehitame Valga keskstaadionile spordi- ja olmehoone (Priimetsa kooli spordihoone).
● Kujundame Jaanikese motokeskusest rahvusvahelise tähtsusega moto- ja
vabaajakeskuse.
● Rekonstrueerime ja soojustame Valga ekstreemspordihalli katuse.
● Uuendame Hargla, Tsirguliina ja Lüllemäe staadioneid ning tagame Valga
keskstaadioni kaasajastamise (sh rajakatte vahetus).
● Leiame võimalusi Valga Põhikooli ujula rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.
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Rajame uusi ning korrastame olemasolevaid mänguväljakuid ja spordirajatisi.
Toetame Valga vallas spordi esindusvõistkonna kujunemist.
Tegutseme kinohoonele ruumide leidmise nimel, kaasates selleks erainvestoreid.
Toetame kogukondade kultuurisündmusi ja kohalikku omaalgatust.
Toetame valla mainesündmuste väljatöötamist ja korraldamist.

Arenev ja ettevõtlik Valga vald:
● Toetame kaugtöö võimaldamist ja kaugtöökohtade loomist nii linna- kui ka
maapiirkondades.
● Renoveerime Valga raudteejaama siseruumid ning leiame neile väärika rakenduse (sh
konverentside ja ürituste korraldamise võimalus).
● Kohtume valla ettevõtjatega regulaarselt ja keskendume oma strateegiates nende
vajadustele, et ergutada ettevõtlust ja toetada uute töökohtade loomist.
● Soodustame Valga-Valka ühisteenuste arendamist (nt bussiliin ning prügimajandus
jms).
● Teeme koostööd riigiga, et soodustada piirkonna toetusmeetmete väljatöötamist ning
struktuurifondide suunamist Kagu-Eesti piirkonda.
● Kaasajastame tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugitaristu.
● Seisame vallana tugeva partnerina hea ettevõtluskeskkonna loomisel ja soodustame
ettevõtlusõpet koolides ning noorte seas.
● Teeme turundustööd, et tutvustada Valga valla ettevõtluskeskkonna võimalusi
investoritele ning välisettevõtjatele.
Targalt majandav ja jätkusuutlik Valga vald:
● Parandame ja kaasajastame prügimajanduse lahendusi Valga vallas ning korraldame
tekstiilijäätmete kogumise.
● Suurendame heakorra- ja keskkonnaalast järelevalvet.
● Korrastame transpordikorraldust.
● Toetame keskkonnaalaseid ning loodusharidusega seotud algatusi ja projekte.
● Parendame eterniidi ja suurjäätmete kogumisringide korraldust maapiirkondades.
● Panustame elanike keskkonnateadlikkuse tõstmisse, korraldades heakorrakampaaniaid,
talguid ning teavitussündmusi.
● Sõnastame valla üldplaneeringus looduskaitselised põhimõtted ja eesmärgid.
● Vähendame vallavallavalitsuse ja hallatavate asutuste halduskulusid.

TÖÖJAOTUS VALGA VALLA JUHTIMISEL
Vallavalitsus
Valga 2.1 valimisliit täidab vallavalitsuses vallavanema, ühe asevallavanema ning ühe
valitsuse liikme koha.

Eesti Reformierakond täidab vallavalitsuses ühe asevallavanema ning ühe valitsuse liikme
koha.
Vallavolikogu
Valga 2.1 valimisliit täidab Valga Vallavolikogus volikogu aseesimehe ja kolme komisjoni
esimehe koha.
Eesti Reformierakond täidab Valga Vallavolikogus volikogu esimehe, ühe volikogu
aseesimehe ja kolme volikogu komisjoni esimehe koha.
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