VALGA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2021-2025 eelnõu muudatusettepanekute rakendamine
Arvesse võetakse vormikohaselt esitatud ettepanekud, mida analüüsib strateegiate koostamise juhtrühm ja Vallavalitsus.

Jrk
nr

1

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Tabel 7,
suuremad
investeeringuobj
ektid, lk 17

Ettepaneku sisu

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

Püüdes 2020 oktoobris
valla arengukava avalikul
arutelul teha ettepanekut
arengukavasse sisse
kirjutada maapiirkondade
kohta täpsemalt
investeeringuid vajavad
rajatised ja tegevused, siis
anti meile mõista, et kõike
arengukavasse kirja ei
panda ja detailsemalt
lähevad investeeringud
kirja eelarvestrateegiasse.
Praegusest
eelarvestrateegiast ei leia
me aga 2019. aastal selle
tarbeks vallale saadetud
nimekirjast ühtegi objekti.
Saan aru, et vajadused on
alati suuremad kui
võimalused ja et kõike ei
saagi korraga tehtud, aga
et järgnevaks viieks
aastaks meile mitte

Valla arengukavasse on
kirjas punktid koolimajade
energiaklassi parandamise
ja piirkonnakeskuste
atraktiivsuse tõstmise
kohta.

Vallavalitsusel kaaluda võimalusel
Lüllemäe kooli- ja lasteaiamaja
hoone fassaadi soojustamise ja
ventilatsiooni rekonstrueerimist.
Juhtrühma otsusega ei toetatud
kooli- ja lasteaia abihoone
lammutust ja selle asemele uue
ehitust, kooli staadioni ja palliväljaku
rekonstrueerimist ja lasteaia
mänguväljaku sisustamist.

Mitte arvestada põhjusel, et puudub
investeeringute hinnanguline
maksumus ja ettepanekute
prioriteetsus. Avalike hoonete, s.h.
laste- ja haridusasutuse hoonete
nõuetele vastavusse viimine tuleneb
seadusandlusest ja vastavalt valla
eelarvelistele võimalustele on valla
haridusasutusi ka rekonstrueeritud.
Näiteks Lüllemäe koolile suunatakse
COVID investeeringute rahadest
28 367,40 eurot (kooli köögi- ja
õpperuumide remondi eesmärgil).

Kui järgneva viie aasta
jooksul Lüllemäe kooli- ja
lasteaiamaju ei soojustata
ega meie rajatisi ei
uuendata, siis aja
möödudes muutub
olukord ainult halvemaks
ega kõla kokku arengukava
eesmärkidega.

Jrk
nr

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Ettepaneku sisu

midagi planeeritud ei ole
on üllatav ja murettekitav.
Minu ettepanek on
vaadata valla võimalused
veel kord üle ja planeerida
järgneva viie aasta sisse
mõni järgnevatest
suurematest töödest:
*kooli- ja lasteaiamaja
fassaadi soojustamine
(hetkel on hoonetel
energiamärgis F);
*kooli- ja lasteaiamaja
ventilatsiooni
rekonstrueerimine;
*kooli- ja lasteaia
abihoone lammutus ja
uue ehitus;
*kooli staadioni ja
palliväljaku
rekonstrueerimine;
*lasteaia mänguväljaku
sisustamine.

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

Jrk
nr

2

3

4

5

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Ettepaneku sisu

Hiljemalt 2021. aasta
suveks lammutatakse
Laatre Uus 4 mahajäetud
korterelamu, selleks
nähakse 2021. aasta
vallaeelarves ette 30 000
€.

Hiljemalt 2022. aasta
sügiseks renoveeritakse
Avatud noortekeskuse
maja J. Kuperjanovi 9,
milleks nähakse 20212022 vallaeelarves ette 1
mln €.

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

Valga valla eelarvestrateegia 20212025 dokumendis on juba nimetatud
investeerimistegevus kajastatud lk
14 real „04 Mahajäetud hoonetele
lammutusprojektide koostamine ja
lammutamine“.

Valga valla eelarvestrateegia 20212025 dokumendis on juba nimetatud
investeerimistegevus kajastatud lk
14 real „04 Mahajäetud hoonetele
lammutusprojektide koostamine ja
lammutamine“. Investeering on
kavas 2021-2025 summas 700 tuh
eurot.
Valga valla eelarvestrateegia
2021−2025 dokumendis on juba
nimetatud investeering kajastatud lk
16 real „08 Valga ANKile uute
ruumide leidmine või uue hoone
ehitamine“. Investeering on kavas
2022-2024 summas 700 tuh eurot.
Vallavalitsus kaalub tõsiselt
võimalusi ja otsib lahendusi viimaks
hoone üle kaugküttele juba
2021.aasta sees.
Valga valla eelarvestrateegia
2021−2025 dokumendis on juba
nimetatud investeeringutegevus
kajastatud lk 17 real „09 Valga
Muusikakooli renoveerimine“.
Investeering on kavas aastatel 20202023 kogusummas 533 599 eurot.
Mitte arvestada põhjusel, et vallal
puudub rahaline võimekus 20212022 tegevus ellu viia. Kontserdiala
investeeringu kavandamine eeldab

Valga valla eelarvestrateegia
2021−2025 dokumendis on juba
nimetatud investeering kajastatud lk
16 real „08 Valga ANKile uute
ruumide leidmine või uue hoone
ehitamine“.
Vallavalitsusel kaaluda hoone
küttesüsteemi üle viimist
kaugküttele võimalusel aastal 2021.

Hiljemalt 2022. aasta
sügiseks renoveeritakse
Valga muusikakooli maja
Kesk 22, milleks nähakse
2021-2022 vallaeelarves
ette 1 mln €.

Valga valla eelarvestrateegia
2021−2025 dokumendis on juba
nimetatud investeeringutegevus
kajastatud lk 17 real „09 Valga
Muusikakooli renoveerimine“.

Hiljemalt 2022. aasta
suveks valmib "Säde"
pargi kontserdiala, milleks
nähakse 2021-2022

Mitte arvestada.
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Peatükk /
lehekülg / tabel /
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kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Ettepaneku sisu

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

vallaeelarves ette 100 000
€.

6

7

8

Hiljemalt 2022. aasta
suveks rekonstrueeritakse
ohtlik Tambre paisjärve
pais, milleks nähakse
2021-2022 vallaeelarves
ette 50 000 €.

Igal aastal ehitatakse välja
katusealuse, videovalve ja
valgustusega
jäätmekogumispunkt
vähemalt kolmes kohas,
milleks nähakse 20212024 vallaeelarves ette
kokku 120 000 €.

Hiljemalt 2022. aasta
lõpuks valmib Valga
kesklinnaala (Vabaduse,
Kesk, Sepa, Riia)
tervikplaneering, milleks
nähakse 2021-2022
vallaeelarves ette kokku
150 000 €.

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

ka läbimõeldud kontseptsiooni
asukoha ja maksumuse suhtes.
Valga valla eelarvestrateegia
2021−2025 dokumendis on juba
nimetatud investeering kajastatud lk
15 real „05 Tambre ja Sooru
paisjärve puhastamine ning Tambre
paisu rekonstrueerimise projekti
koostamine ja ehitustegevuse
läbiviimine“.
Jätta otsus vallavalitsusele,
täpsustades antud ettepanekut
keskkonnaspetsialistiga.

Valga valla eelarvestrateegia
2021−2025 dokumendis on juba
nimetatud investeering kajastatud lk
14 real „04 Valga linnatuumiku
tänavarajatiste projektide
koostamine (Vabaduse, Kesk, Sepa
tänavad)“.

Valga valla eelarvestrateegia
2021−2025 dokumendis on juba
nimetatud investeering kajastatud lk
15 real „05 Tambre ja Sooru
paisjärve puhastamine ning Tambre
paisu rekonstrueerimise projekti
koostamine ja ehitustegevuse
läbiviimine“. Investeering on kavas
aastal 2022 summas 200 tuh eurot.
Mitte arvestada põhjusel, et ehitusja planeerimisteenistuse poolt on
tehtud ettepanek varustada avalikud
pakendipunktid videokaameratega.
Tööde hinnanguline maksumus on
3000 eurot ja see on plaanis
lahendada 2021.aasta eelarve
kaudu.
Valga valla eelarvestrateegia
2021−2025 dokumendis on juba
nimetatud investeering kajastatud lk
14 real „04 Valga linnatuumiku
tänavarajatiste projektide
koostamine (Vabaduse, Kesk, Sepa
tänavad)“. Sepa tänava planeering
oli tegevusena sees Valga-Valka
keskväljaku projektis. Vabaduse ja
Kesk tänavad on sees URBACT
Space4People projektis, mille
tulemusena valmib Vabaduse ja Kesk

Jrk
nr

9

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Ettepaneku sisu

2021. aasta lõpuks
rekonstrueeritakse
ühinemislepingus kokku
lepitud Tambre tee,
milleks nähakse 2021.
aasta eelarves ette 150
000 €

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

Valga valla eelarvestrateegia
2021−2025 dokumendis on juba
nimetatud investeering kajastatud lk
14 real „04 Tambre tee
rekonstrueerimine“.

Mitte arvestada. Rahaliselt ei ole
vallale jõukohane, teha see
investeering täismahus juba aastal
2021-2022.

10

2022. aasta lõpuks
rekonstrueeritakse Lõuna
tänav, milleks nähakse
2021-2022. aasta eelarves
ette 1 mln €

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

tänava avaliku ruumi arhitektuurne
lahendus ja detailplaneering, mis
saavad olema kokkuleppeks ja
alusdokumendiks uue avaliku ruumi
ehitamiseks (sh projekteerimiseks).
Investeering on kavas 2022.aastal
summas 125 tuh eurot.
Valga valla eelarvestrateegia
2021−2025 dokumendis on juba
nimetatud investeering kajastatud lk
14 real „04 Tambre tee
rekonstrueerimine“. Investeering on
kavas 2021-2022 summas 775 tuh
eurot.
Mitte arvestada põhjusel, et vallal
puudub rahaline võimekus tegevus
sellises mahus juba ajavahemikus
2021-2022 ellu viia. Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium on
rahuldanud käesoleva aasta suvel
Valga valla taotluse saada
juhtumispõhist toetust Valga linna
Lõuna, J.Kuperjanovi ja Metsa
tänavate korda tegemiseks.
Eraldatud toetuse vahenditest on
kavas aluspinna puhastamine ja
kruntimine, tasanduskihi
paigaldamine asfaltbetooniga,
tänavate profileerimine,
teepeenarde tegemine ja teede
pindamine. Nende tööde maksumus

Jrk
nr

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Ettepaneku sisu

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

Mitte arvestada.

11

12

13

2023. aasta lõpuks
ehitatakse Viadukti
tänava ja Pikk-Vahtra
tänava ühendustee,
milleks nähakse 20222023. aasta eelarves ette
kokku 500 000 €

Igal aastal valmib valla
territooriumil vähemalt
10 km uut kergliiklusteed,
milleks nähakse 20212024 vallaeelarves ette
kokku 200 000 €.

Hiljemalt 2021. aasta
suveks on saadud
kokkuleppele, et Kesk 12
hoone antakse üle vallale
ja Kesk 10 hoone

Mitte arvestada. Juhtrühma
hinnangul ei vasta ettepanekus
esitatud summa kergliiklusteede
tegelikule maksumusele.

Mitte arvestada.

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

on hankelepingu kohaselt 123 687,6
eurot. Lõuna tänava täielik
renoveerimine on eelarvestrateegia
eelnõu kohaselt ette nähtud aastal
2025 summas 1 mln eurot.
Mitte arvestada põhjusel, et vallal
puudub rahaline võimekus tegevus
sellises mahus juba ajavahemikus
2022-2023 ellu viia. Valga valla
eelarvestrateegia 2021-2025
dokumendis on nimetatud
investeering kajastatud lk 15 real
„04 Vahtra tänava pikenduse
väljaehitamine“. Investeering on
kavas 2024.aastal summas 800 tuh
eurot.
Mitte arvestada põhjusel, et vallal
puudub rahaline võimekus tegevus
sellises mahus ajavahemikus 20212024 ellu viia. Valga valla
eelarvestrateegia 2021-2025
dokumendis on kergliiklusteedesse
suunatud investeeringud sees mitme
tegevusena (lk 14 ja 15).
Investeeringud on kavas 2022-2025
kogusummas 1,068 mln eurot.
Mitte arvestada põhjusel, et
kokkuleppeid ei saa ühepoolselt
sõlmida – Kesk 12 on riigi
omanduses ning plaanis RKAS-i poolt

Jrk
nr

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

16

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

rekonstrueeritakse
riigimajaks, Kesk 12 hoone
renoveerimiseks
vallavalitsuse
haldushooneks nähakse
vallaeelarves ette kokku
aastatel 2022-2024 500
000 €.
Hiljemalt 1. septembriks
2020 valmib Priimetsa
kooli spordisaal, milleks
nähakse 2021-2022
vallaeelarves ette kokku
1,5 mln €.

14

15

Ettepaneku sisu

Lk 6, joonis 1

Rahvastikuregistri
andmetel elas Valga vallas
seisuga 01.10.2020 kokku
15 484 inimest.

Lk 6 ja 8

Maksumaksjate keskmine
arv oli 2019.aastal 6628
(42,1% elanikkonnast),
august 2020 seisuga oli

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

rekonstrueerida riigimajana. Kesk 10
on eraomanduses.

Valga valla eelarvestrateegia
2021−2025 dokumendis on juba
Priimetsa kooli spordisaal kajastatud
lk 15 real „08 Valga Keskstaadioni
spordi- ja olmehoone ehitus (E.Enno
15)“.
Kajastada
eelarvestrateegias
võimalikult relevantsed
arvnäitajad

Arvestada.

Kajastada
eelarvestrateegias
võimalikult relevantsed
arvnäitajad

Arvestada.

Valga valla eelarvestrateegia
2021−2025 dokumendis on juba
Priimetsa kooli spordisaal kajastatud
lk 15 real „08 Valga Keskstaadioni
spordi- ja olmehoone ehitus (E.Enno
15)“. Investeering on kavas 20222023 summas 2,2 mln eurot.
Arvestada. Sõnastada lk 6 laused
järgmiselt: „Rahvastikuregistri
andmetel elas Valga vallas seisuga
01.12.2020 kokku 15448 inimest.“ ja
„Valla elanikest moodustavad
tööealised (19-64) elanikud 59,03%.“
Joonisel 1 esitada andmed
02.01.2019 ja 01.12.2020 seisuga:
0-6 aastased – 905
7-18 aastased – 1939
19-64 aastased – 9119
65 ja vanemad – 3485
Arvestada. Sõnastada lk 6 ja 8 laused
järgmiselt: „Maksumaksjate
keskmine arv
Rahandusministeeriumi andmetel oli

Jrk
nr

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Ettepaneku sisu

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

vallas 6 319
maksumaksjat.

17

18

19

Lk 6

Registreeritud töötute arv
oli Valga vallas 30.09.2020
seisuga 859, moodustades
ca 9,4% tööealistest
elanikest (riigis keskmiselt
7,6%).

Lk 6

„Peamised ettevõtluse
tegevusvaldkonnad Valga
vallas on 2018.aastal
läbiviidud uuringu
andmetel põllu- ja
metsamajandus (20%),
hulgi- ja jaekaubandus
(20%), ehitus (10%), muud
teenindavad tegevused
(10%) ja töötlev tööstus
(8%).“

Lk 9, tabel 3

Esitatud andmed
tulumaksu laekumise
kohta 2019 ja
2020.aastatel jaanuarseptember

Kajastada
eelarvestrateegias
võimalikult relevantsed
arvnäitajad

Arvestada.

Puudub viide uuringule

Arvestada.

Kajastada
eelarvestrateegias
võimalikult relevantsed
arvnäitajad

Arvestada.

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

2019.aastal 6628 (42,1%
elanikkonnast), september 2020
seisuga oli vallas 6371
maksumaksjat.“
Arvestada. Sõnastada lk 6 laused
järgmiselt: „Registreeritud töötute
arv oli Töötukassa statistika
andmetel Valga vallas 31.10.2020
seisuga 874, moodustades ca 9,6%
tööealistest elanikest (riigis
keskmiselt 7,7%). 2019.a seisuga oli
töötuid Valga vallas 8 %.“
Arvestada. Lisada lk 6 allmärkusena
viide allikale:
Geomedia OÜ (2018). Valga valla
profiil

Arvestada. Lisada juurde
oktoobrikuu maksulaekumised
aastatel 2019 ja 2020.
Oktoober 2019 – 768308 eurot;
Oktoober 2020 – 795514 eurot

Jrk
nr

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Ettepaneku sisu

Tabel 7, lk 14

Kesk 19 hoone
renoveerimise projekti
kogumaksumus viia
vastavusse Vallavolikogu
otsuse eelnõuga.

21

Tabel 7, lk 14

„04 Valga Jaamahoone
(raudteejaama)
arendamine
multifunktsionaalseks
keskuseks ja
kommunikatsioonide
rekonstrueerimine“
investeeringu
maksumused aastate
lõikes üle vaadata.

22

Lk 14 – Tabelis
punkt nr 04 Valga
Lõuna tänava
rekonstrueerimin
e

Teen ettepaneku tuua
antud tegevus aastatesse
2021-2022 ning liita
juurde J.Kuperjanovi ning

20

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

Korrigeerida projekti
kogumaksumust, milleks
on 500 000 eurot ja Valga
valla omaosalus
moodustab sellest 20%.

Arvestada.

2021.aastal kavandatav
investeeringu summa
(40 000 eurot) lükata edasi
2024.aastale

Arvestada.

Arvestada. Tabelis 7 (lk 14)
korrigeerida Kesk 19 hoone
renoveerimise projekti
kogumaksumust järgmiselt:
2021 – 100 000 eurot, millest
toetuse arvelt 80 000 eurot ja
omaosalus 20 000 eurot;
2022 – 200 000 eurot, millest
toetuse arvelt 160 000 eurot ja
omaosalus 40 000 eurot;
2023 – 200 000 eurot, millest
toetuse arvelt 160 000 eurot ja
omaosalus 40 000 eurot.
Seoses eeltooduga muutuvad ka
joonis 2, tabel 6, tabel 14, tabel 15 ja
Lisa 1.
Arvestada. Tabelis 7 (lk 14)
2021.aastal kavandatav
investeeringu summa (40 000 eurot)
lükata edasi 2024.aastale.

Käesoleval aastal 30.juulil
teavitas MKM valda, et
toetavad Lõuna,
J.Kuperjanovi ja Metsa
tänava rekonstrueerimist.

Mitte arvestada. Rahaliselt ei ole
vallale jõukohane, teha see
investeering täismahus juba aastal
2021-2022.

Mitte arvestada põhjusel, et vallal
puudub rahaline võimekus tegevus
sellises mahus ajavahemikus 20212022 ellu viia. Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium on

Jrk
nr

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Ettepaneku sisu

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

Metsa tn transiiteede osa
rekonstrueerimine

Vald tegi ka pressiteate:
https://www.valga.ee/uud
ised-ja-teated//asset_publisher/NdxUP2a
Dtxzz/content/id/2826027
8

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

Sellega seoses palun
lubatud ja toetuse saanud
tegevused ellu viia juba
järgmise kahe aasta
jooksul

23

Lk 16 - tabelis
punkt nr 08 Valga
ANKile uute
ruumide leidmine
või uue hoone
ehitamine

Teen ettepaneku muuta
punkti nimetust
järgnevalt: Valga Avatud
Noortekeskuse
J.Kuperjanovi 9 asuva
hoonete renoveerimine
ning õuealale
tegevusvahendite
soetamine hiljemalt aastal
2022

Valga Avatud
Noortekeskus ei vaja uut
hoonet, antud hoone ja
hoone asukoht on
ideaalne noorsootöö
tegemiseks. Asub
kesklinnas, kõikide koolide
läheduses. Noorootööks
on antud hoone väga
mõistlik, vajab vaid
renoveerimist ning
keskkütte sissepanekut.
Õuealel olev teine hoone
on samuti varasemalt

Mitte arvestada. Juhtrühm teeb
ettepaneku lahendada
prioriteetsena hoone küttesüsteem,
viies see üle kaugküttele. Nimetatud
investeering teostada võimalusel
2021.aastal. Kaaluda võimalusi
toetuse taotlemiseks
energiatõhususe meetmest.

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

rahuldanud käesoleva aasta suvel
Valga valla taotluse saada
juhtumispõhist toetust Valga linna
Lõuna, J.Kuperjanovi ja Metsa
tänavate korda tegemiseks.
Eraldatud toetuse vahenditest on
kavas aluspinna puhastamine ja
kruntimine, tasanduskihi
paigaldamine asfaltbetooniga,
tänavate profileerimine,
teepeenarde tegemine ja teede
pindamine. Nende tööde maksumus
on hankelepingu kohaselt 123 687,6
eurot. Lõuna tänava täielik
renoveerimine on eelarvestrateegia
eelnõu kohaselt ette nähtud aastal
2025 summas 1 mln eurot.
Mitte arvestada põhjusel, et vallal
puudub rahaline võimekus tegevus
sellises mahus ajavahemikus 20212022 ellu viia. Investeering on kavas
ajavahemikus 2022-2024 summas
700 tuh eurot. Vallavalitsus kaalub
tõsiselt võimalusi ja otsib lahendusi
viimaks hoone üle kaugküttele juba
2021.aasta sees.

Jrk
nr

24

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Lk 17 - tabelis
punkt nr 10
Seeniormaja
E.Enno tn 28

Ettepaneku sisu

Ettepanek antud punkt
välja jätta ja asendada
Valga jäähalli rajamisega

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

eskiisjoonise saanud ning
on sobilik noorsootöö
läbiviimiseks, sinna saab 1.
korrusele ehitada saali
(peegelsaali) kus saab läbi
viia konverentse, huviringi
tegevust, teisele korrusele
ruumid õpilasfirmade,
noortegruppide tegevuste
läbiviimiseks, 0 korrusele
saab teha mehiste ringide
ruumid näiteks
rattaremondi huviringi
tegevusteks. Õueala vajab
ümbermuutmist, täpsema
sisendi annab
noortekeskus, puudu on
välisõppe tegevuste
kohtadest ja vahenditest.
Valga linnas ei ole vaja
ehitada uusi hooneid, me
juba rajasime
J.Kuperjanovi 12, mis ei ole
täitunud, õpilaskodu osas
on täituvus 0. Teen
ettepaneku antud
omaosalusvahendid
suunata Valga uisuväljaku
halli ja
jäätootmisvõimekuse

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

Mitte arvestada. Juhtrühma
hinnangul on jäähalli rajamine pikem
perspektiiv, mida võiks teostada
piiriülese koostööna koos Läti
Vabariigiga.

Mitte arvestada põhjusel, et jäähalli
rajamine on pikem perspektiiv, mida
on otstarbekas teostada piiriülese
koostööna koos Läti Vabariigiga.

Jrk
nr

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Ettepaneku sisu

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

loomiseks koos
jäähooldusmasina ning
muu inventariga. Valga ja
Valka omavad ühist
jäähoki meeskonda, lisaks
talvisel perioodil kui
valmistatakse Soo tn
uisuväljakule looduslik jää
on seal väga palju
kasutajaid. Toetutes Pärnu
praktikale on ligikaudne
maksumus ilma hooneta
uisuväljakul vajaliku
inventariga ca 600 000
tuhat. Juhin tähelepanu, et
olmeruumid oleme
suutnud Valga linna ajal
osaliselt juba soetada
(kontor,
riietevahetusruum jms).
Seega selle osa võiksime
välja jätta ning hoopiski
ehitada seinad ja katuse
juurde. Asukohtadena
tasub mõelda Spordihalli
kõrval asuvat vana
Piprajõe sängi (kunagised
mõõdistused
vallavalitsuses olemas-

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

Jrk
nr

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Ettepaneku sisu

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

Mitte arvestada. Muuseumil on
plaanis teenuste arendamiseks
taotleda raha EAS-st

Mitte arvestada põhjusel, et Valga
Muuseum plaanib osaleda
2021.aastal EAS-i taotlusvoorus
„Turismiettevõtete ärimudelite
rakendamise toetus“. Projekti
eesmärgiks on olemasoleva
ekspositsiooni asendamine
kaasaegsemate
multimeedialahendustega ning
vabaaja veetmise teenuste ja
toodete arendamine. Projekti
heakskiitmisel volikogu poolt ja
positiivse rahastusotsuse saamisel
garanteerib vald omafinantseeringu
Valga valla eelarvest aastatel 20212023 kogusummas 40 tuh eurot, mis
jaguneb eelarveaastate lõikes
võrdselt.

mahub ära) J.Kuperjanovi
99- asukoht kehva aga kui
plaanite jätkuvalt jalgpalli
sisehalli, siis tasub kahasse
teha või siis jätta sinna kus
ta täna on.
https://parnu.postimees.e
e/6918096/lastestaadionijaavaljaku-ehitus-maksabule-poole-miljoni-euro
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Lk 17Militaarteemapar
gi arendus

Liita juurde ka Valga
Muuseumi eksponaatide
vahetus ning muuseumi
arendamine

Valga valla arengukava
eskiisis oli kirjas lisaks SA
VIKP arendamisele ka
Valga Muuseumi
arendamine. Teen
ettepaneku leida vajalikud
finantsid, et uuendada
olemasolevat
ekspositsiooni vajadusel
täiendada, teha vajalikud
remontööd. Näen ette
summat 100 000 eurot
aastal 2022.

Jrk
nr

26

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Tabel 7

Ettepaneku sisu

Lisada juurde Valga
Ekstreemspordi sisehalli
katuse renoveerimine
ning territooriumil asuva
BMX krossi raja katendi
paigaldus ning Pumptracki rajamine

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

Aastal 2021 on kiiremas
korras vaja välja vahetada
Võru tn 114 asuv Valga
Ekstreemspordi sisehalli
katus jookseb läbi ja
lagundab sealselt vineerist
parki. Parki kasutavad
noored Valgast,
Valgamaal, Tartust,
Pärnust, Tallinnast ja
mujalt. Samuti vajab
erakapitalil rajatud BMX
krossirada uut katendit.
Samuti tasub välja ehitada
noorte seas ülipopulaarne
Pump-track. Puudu on ka
valgustusest, kuid selle
saaks lahenda
tänavavalgustuse projekti
meetmega.
Katuse remont:
hinnanguline maksumus
50 000 eurot
Katendi paigaldus:
hinnanguline maksumus
20 000 eurot

Vallavalitsusel kaaluda võimalusel
ekstreemspordi sisehalli katuse
renoveerimistööde tegemist,
täpsustades selle vajaduse, mahu ja
maksumuse. Võimalusel arvestada
summaga 2021.aasta
investeeringute eelarves.

Arvestada 2022.aasta
investeeringute kavas. Ettepanek
suunanud edasi ehitus- ja
planeerimisteenistusele. Kui
olukorra täpsustamisel selgub, et
hoone katuse parandustööd tuleb
ära teha veel 2021.aasta sees,
vältimaks suuremaid kulutusi
lähitulevikus, peab vald leidma
selleks vahendid 2021.aasta
eelarvest või reservfondist.

Jrk
nr

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Ettepaneku sisu

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

Mitte arvestada. Juhtrühma
hinnangul vajab siltide paigaldamine
ja viidastamine terviklikumat
lähenemist ning teeb ettepaneku
suunata see valladisainerile
kontseptsiooni välja töötamiseks.

Mitte arvestada põhjusel, et siltide
paigaldamine ja viidastamine vajab
terviklikumat kontseptsiooni ja hästi
läbimõeldud lähenemist.
Vallavalitsus suunab ettepaneku
ehitus- ja planeerimisteenistusele
idee välja töötamiseks.

Mitte arvestada. Juhtrühma
hinnangul on endise vanglahoone
korrastamine pikem perspektiiv,
mida võiks teostada piiriülese
koostööna koos Läti Vabariigiga.

Mitte arvestada põhjusel, et endise
vanglahoone rekonstrueerimine on
pikem perspektiiv, mida on
otstarbekas teostada piiriülese
koostööna koos Läti Vabariigiga.

Pump-tracki ehituse
hinnanguline maksumus
80 000 eurot

27

28

Tabel 7

Tabel 7

Lisada juurde Valga linna
sissesõidu siltide rajamine

Valga vanglahoone
muutmine
multifunktsionaalseks
kultuuriaidaks

Valga linna sissesõidul
tervitab meid kahest
suunast surnuaed,
alkoreklaamid, Lätist
sisenedes tervitavad meid
rohelised niidud või viide
kuhu sõita (tartu, Pärnu).
Puudu on viitest „Tere
tulemast piirilinna“.
Rõõmus ja särav
linnasissesõidu silt, millel
vastavalt aastaajale ka
lisakaunistused juures.
Hinnanguline maksumus
60 000 eurot (Vaja 6tk).
Kolmele sissesõidule on
vaja juurde lisada
Welcome to Estoniawelcome to Valga-Valka
Valga vangla hoone saaks
muuta
multifunktsionaalseks
kultuuriaidaks, mille
ruume saaksid rentida nii
kohvikupidajad kui
kultuurisündmuste
läbiviijad ja ka

Jrk
nr

29

30

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Tabel 7

Tabel 7

Ettepaneku sisu

Lastemänguväljakute
rajamine Valga linna
asumitesse ja parkidesse
ning külakeskustesse

Suunaviitade ja
infostendide
ümbervahetamine

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

käsitöökauplejad. Seal on
piisavalt saale ja ruume
mida rentida.
Hinnanguline maksumus 3
miljonit eurot. Valmimise
aasta 2023.
Valga vald ei ole olnud
suuteline kesklinnast
kaugemale rajama lastele
mänguväljakuid. Nt Peebu
pargi kogukond ootab juba
aastaid uut mänguväljakut
eelmise ära lammutatud
väljaku asemel. Kahjuks ei
ole vald seda siiani
suutnud soetada.
Hinnanguline maksumus 1
mänguväljaku kohta on ca
15 000 eurot (suuremat
sorti ja erinevatele
vanustele). Igal aastal
võiks arvestada ca 45 000
eurot mänguväljakute
rajamiseks ja 5000 eurot
vanade korrashoiuks.
Valga linnas ja vallas on
vananenud suunaviidad ja
infostendid. Paljud on
vandaalide käes
kahjustada saanud. Teen
ettepaneku uuendada ja

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

Vallavalitsusel kaaluda võimalusel
mänguväljakute rajamist.

Arvestada. Valitsuse otsusega lisati
investeering 2022 ja 2023.aasta
investeeringute kavasse, kummalgi
aastal 45 tuh eurot. Valla
investeeringule lisaks oleme valmis
panustama omaosalusega
kogukondlikes algatustes
mänguväljakute rajamisel.
Täiendavaid vahendeid
mänguväljakute rajamiseks ja
kohapealse elu parendamiseks
(lisaks üleriigilistele programmidele
ja toetusmeetmetele) pakub ka
2021.aastal esmakordselt
rakendatav kaasav eelarve, mille
kasutamisel kogukonnad saavad ise
ettepanekuid teha ja kaasa rääkida.

Mitte arvestada. Juhtrühma
hinnangul vajab siltide paigaldamine
ja viidastamine terviklikumat
lähenemist ning teeb ettepaneku
suunata see valladisainerile
kontseptsiooni välja töötamiseks.

Mitte arvestada põhjusel, et siltide
paigaldamine ja viidastamine vajab
terviklikumat kontseptsiooni ja hästi
läbimõeldud lähenemist.
Vallavalitsus suunab ettepaneku

Jrk
nr

31

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Tabel 7

Ettepaneku sisu

Valga kesklinna parkla
rajamine Vabaduse Jaama pst piirkonda

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

välja vahetada
suunaviidad, uuendada ja
paigaldada mitmekeelsed
(est, lat, rus, inglise)
keelsed infosildid meie
peamistes
turismiatraktsioonide
juures. Iga aastaselt
suunata sellesse
programmi vähemalt
20 000 eurot. Loomulikult
eelnevalt vaja kaardistada
kõik sildid ja viidad.
Teen ettepaneku aastaks
2022 rajada Valga linna
Jaama pst ja Vabaduse tn
piirkonna alale üks korralik
parkla, mis leevendaks
Vabaduse tn ja Jaama pst
piirkonna parkimisvajadusi
ning elavdaks ettevõtlust.
Antud hetkel on peamine
parkimine Vabaduse
tänaval Müllersoni ärimaja
ja Buratino lasteaia
vaheline ala, mis on väga
väikese mahutavusega
ning ohtlik lasteaeda
sisenevatele lastele. Teen
ettepaneku nt Maxima
kõrval asuva ala vallale

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

ehitus- ja planeerimisteenistusele
idee välja töötamiseks.

Mitte arvestada põhjusel, et Jaama
pst piirkonda parkla rajamine ei
lahenda parkimise kitsaskohti
kesklinnas.

Mitte arvestada põhjusel, et Jaama
pst piirkonda parkla rajamine ei
lahenda parkimise kitsaskohti
kesklinnas. Probleemi lahendamine
nõuab analüüsi ja alternatiivsete
võimaluste kaalumist.

Jrk
nr

32

33

34

35

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Ettepaneku sisu

Tabel 7

Lisada „Karula-Lüllemäe
Tervise- ja spordikeskuse
arendamine“

Tabel 7

Lisada „Karula
Teeninduskeskuse
0.korruse ruumide
ventilatsiooni ja
elektrisüsteemide välja
ehitamine ja ruumide
renoveerimine“

Tabel 7

Pärna pst 21 lasketiiru
renoveerimine

Kajastada teksti osas
Ptk 3.3
investeerinute
Investeerimistege
jagunemine linna- ja
vus
maapiirkondade lõikes.

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

soetamise ning parkla
rajamiseks vähemalt 100le
sõidukile (sh kaubikule).
Hinnanguline maksumus
350 000 eurot.
Investeeringu summa
15 000 eurot igal aastal,
mis saadakse projektidest

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

Mitte arvestada. Ettepanek vajab
täpsustamist.

Investeeringu summa
aastaks 2021. Kuna
tegemist on valla hoonega,
siis võiks raha tulla valla
eelarvest summas 10 000
eurot.

Mitte arvestada. Ettepanek vajab
täpsustamist, vajadusel leida selleks
vahendid 2021.aasta eelarves.

Ettepanek aastaks 2022
Vallavalitsusel kaaluda võimalusel
renoveerida Pärna pst 21
lasketiiru renoveerimist 2022.aastal.
asuv lasketiir. Orienteeruv
hind 30 tuh eurot. Valga
klubi on olnud väga edukas
vabariiklikul tasemel.
Vabariiklikult Laskurliidult
ja Kaitseliidult saaks
lisatoetust paluda.
Selline investeeringute
Arvestada.
jaotus annab ülevaate
investeeringute
proportsioonidest Valga
linna ja maapiirkondade
vahel.

Arvestada. Ettepanek lisatud
2022.aasta investeeringute kavasse
summas 30 tuh eurot.

Arvestada. Lisatud lk 13 teksti sees
investeeringute ja elanikkonna
paiknemise proportsioonid.

Jrk
nr

36

37

38

39

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Tabel 7

Tabel 7

Tabel 7

Tabel 7, lk 15

Ettepaneku sisu

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

Vajalik tagada ürituste
läbiviimiseks
elektrivalmidus. Seni on
Elektrivalmiduse tagamine
elekter tagatud
Pedeli poolsaarele
generaatoritega, mis võiks
asendada statsionaarse
elektrisüsteemiga.
Teisaldatav laululava
ürituste läbiviimiseks valla
kõikides piirkondades
oleks soodsam ja
Mobiilse laualulava
funktsionaalsem lahendus
soetamine vallale
kui statsionaarse
lauluväljaku ehitamine.
Hinnanguline lava
maksumus 45-60 tuh
eurot.
Vaadata üle
Mitmete Investeeringute
investeerimisobjektide
rahastamise allikaks on
omaosalused. Eraldi
toodud toetuse vahendid,
tärniga märkida
omaosalus puudub.
tegevused, mis viiakse ellu
vastavale projektile raha
saamise korral.
Kas see lõpetatakse ära
2020.aastal? Kui ei
06 Tsirguliina sademevee
lõpetata 2020 aastal, siis
projekt
on vaja näidata ka 2021
aasta real vastav summa.

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

Vallavalitsusel kaaluda võimalusel
probleemi lahendamist jooksvalt nt
2021.a Pedeli paisjärve puhastamise
projekti raames.

Mitte arvestada. Pedeli poolsaare
elektrivalmidus on otstarbekas
lahendada Pedeli paisjärve
puhastamise projekti käigus aastal
2021.

Vallavalitsusel kaaluda võimalusel
laululava soetamist aastal 2022
maksumusega 60 tuh eurot.

Mitte arvestada Valga valla
eelarvestrateegia 2021-2025
eelnõus põhjusel, et vallal puudub
hetkel kalkulatsioon investeeringu
tasuvuse osas. Otstarbekas on
2021.aastal eelarvestrateegia
uuendamise käigus kalkuleerida
investeeringu vajadus ja tasuvusaeg.

Arvestada.

Arvestada. Lisada allmärkusena
tabelisse 7 viited „Investeering
teostatakse projektirahade
saamisel“ ja märkida projektide
omaosalused.

Arvestada.

Arvestada. Projekteerimistööd tehti
2020.aastal (13320 eurot), ülejäänud
summa kandub edasi 2021.aastasse.

Jrk
nr

40

41

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Lk 7, tabel 2, lk 9

Lk 7, tabel 2

Ettepaneku sisu

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

Kajastada teksti osas
Metsa müügist laekuv tulu summana ja võimalusel
– millisel real see
aastate lõikes (raieõiguse
sisaldub? Välja tuua teksti müük, puiduhakke müük).
osas summana

Muud maksutulud
(reklaamimaks) – millest
on tingitud prognoos
2000 lisaeurot iga aastaga
juurde?

Reklaamimaksu laekumine
aastaks 2021 summas 14
tuh eurot ning sealt edasi
2000 eurot aastas tundub
väga optimistlik.

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

Arvestada.

Arvestada. Tuua välja lk 8 teksti osas
2021.aastaks planeeritud
metsatulude summa. Tabelis 2 lk 7
kajastub metsatulude summa real
„Tulud kaupade ja teenuste
müügist“.
Mitte arvestada põhjusel, et küsimus
ei sisalda ettepanekut. Täna näeb
vallavalitsus selles osas palju
kasutamata ressursse ja selles
teadmises on tehtud ka lähiaastate
prognoosid. Lisaks on tulemas
2021.aastal valimised, mis eelduste
kohaselt samuti reklaamitulusid
suurendavad. Järgnevate aastate
(2022-2025) prognoosid tuleb uuesti
üle vaadata tuleval aastal, kui
strateegia läheb uuendamisele.
Arvestada. Tabelis 7 (lk 14)
korrigeerida Kesk 19 hoone
renoveerimise projekti
kogumaksumust järgmiselt:
2021 – 100 000 eurot, millest
toetuse arvelt 80 000 eurot ja
omaosalus 20 000 eurot;
2022 – 200 000 eurot, millest
toetuse arvelt 160 000 eurot ja
omaosalus 40 000 eurot;
2023 – 200 000 eurot, millest
toetuse arvelt 160 000 eurot ja
omaosalus 40 000 eurot.

Mitte arvestada - küsimus ei sisalda
ettepanekut.

Arvestada.

42

Tabel 7

Kesk 19 hoone
renoveerimise projekti
kogumaksumus viia
vastavusse Vallavolikogu
otsuse eelnõuga.

Jrk
nr

Peatükk /
lehekülg / tabel /
joonis, mille
kohta
muudatusettepa
nek tehakse

Ettepaneku sisu

Põhjendus (alternatiivne
sõnastusettepanek)

JUHTRÜHMA OTSUS
3.12.2020

VALITSUSE OTSUS
7.12.2020

Seoses eeltooduga muutuvad ka
joonis 2, tabel 6, tabel 14, tabel 15 ja
Lisa 1.

43

Tabel 7

Lisada „Tsirguliina Kooli
katuse renoveerimine ja
vundamendi
hüdroisolatsioon“

Tööde hinnanguliseks
maksumuseks 40 tuh
eurot.

Võimalusel arvestada
eelarvestrateegias.

Arvestada. Lisada investeeringute
kavasse aastaks 2022 maksumusega
40 tuh eurot, võimalik katteallikas
Ameerika Ühendriikide Saatkonna
rahastus.

