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Valga valla arengukava 2035+

ja Valga valla

eelarvestrateegia 2021- 2025 koostamise

liihteiilesanne
Valga valla arengukava koostamise eesmiirk on arengueeldusi arvestades kujundada visioon
vallast aastateks 2021-2035+ ja kavandada selle alusel valla j?itkusuutlik ning plaanipiiraselt
edukas areng,luua alus eelarve koostamiseks ja investeeringute kavandamiseks kooskdlas
vallaeelarve prognoositavate v6imalustega. Arengukava kehtestab Valga valla arendamise
eelistused, strateegilised arengusuunad ja eesmiirgid, liihtudes arengudokumentidest, valla
majandus- ja sotsiaalvaldkondade hetkeolukorrast ja prognoosist ning vallaelanike avalikest
huvidest.
Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia algatatakse Valga Vallavalitsuse korraldusega.

Arengukava koostatakse vastavuses Valga valla ja maakonna iildplaneeringuga ning valla teiste
arengudokumentide ja riigi vastavate arengudokumentidega. Arengukava kajastab strateegilisi
eesmiirke aastani 2035+.

Arengukavas esitatakse viihemalt :
l) majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise
arengu pikaaj alised suundumused j a vaj adused;
2) probleemide ja v6imaluste hetkeolukorra analtiris tegevusvaldkondade lOikes;
3) tegevusvaldkondade strateegilised eesmiirgid koos taotletava mdjuga arengukava perioodi
l6puni;
4) strateegiliste eesmiirkide tiiitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodil2021-2025.

Valga valla eelarvestrateegia 2021-2025 on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan,
mis on arengukavaga seotud iseseisev dokument. Eelarvestrateegia nOuded siitestatakse kohaliku
omavalitsuse iiksuse finantsi uhtimise seaduses.

ja eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse tiksuse eelarve koostamisel,
kohustuste v6tmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning
Arengukava

investeerinsuteks toetuse taotlemisel.

Kui arengukava

muudetakse
arengukavaga kooskdlla.

ja

sellega kaasneb mdju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessi kaasatakse Tartu Ulikooli geograafia
erialal Oppivad tudengid (2). Uli6pilase praktika juhendajaks on dotsent Garri Raagmaa, tel
5218899, e-post gani@ut.ee. S6lmitakse praktikaleping Valga Vallavalitsuse ja Tartu Ulikooli
vahel. Praktikabaas kohustub maksma tilidpilasele piievaraha (stipendiumi) kogu
praktikaperioodi eest 150 eurot (neto), tagama i.ilidpilase heades tingimustes majutamise praktika
raames teostatavate viilit66de ajaks, kui selleks on vajadus, ning valitodde teostamiseks vajalike
transpordi-, side- ja sdidukulude htivitamise. Samuti andma iiliOpilase kasutusse vajalikud
tri<ivahendid, sealhulgas vajadusel t<idruumi ja kommunikatsioonivahendid (intemet,
lauatelefon), viima liibi tdriohutuse alase ndustamise ning tagama, et t<iokeskkond ja tddvahendid
vastaksid tOotervishoiu- ja tciOohutusnOuetele.
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Valga valla arengukava 2035+ ja Valga valla eelarvestrateegia 2021- 2025 koostatakse
jiirgmiste etappide ja tiihtaegadealusel veebruarseptember 2020:

Nr

Tegevus
1
Valga Vallavalitsuse konaldus uue arengukava ja eelarvestrateegia
koostami se al satami seks. Juhtrilhma kinnitamine.
2.
Esimene juhtrtihma koosolek: kaasatud osapoolte ootused;
eelarvestrateegia koostamise ltihtealused; arengueeldused ja
viili akutsed; vOimalikud fooksuvaldkonnad ; vi sioon
J.
Tcidriihmade juhid ning vallast s6ltuvad tiksused esitavad
viilisprojektide- j a arenguteenistusele tilevaate kehtivas arengukavas
ettendhtud eesmiirkide taitmisest.
4.
Hallatavate asutuste i a valla tiritihineute investeerinsute esitamine.
5.
Tcio olemasolevate dokumentidega (arengukavad, eelarvestrat eegia
ims) esialsse visiooni sdnastamine
(Peaasialikult) veebipdhise elanikkonna ktisitluse liibiviimine.
6.
.l
Valdkondlikud tci<irtihmad : eesmiirsid i a te sevused.
8.
Vaj adusel tiiiendava ettev6tj ate kohtumise korraldamine leidmaks
tcjdkohtade loojate probleeme ja vdimalusi nende tegevuse
laiendamiseks.
9.
Vaiadusel tdiendava venekeelse kohtumise korraldamine.
10. Teine i uhtriihma koosolek: strateesiakaardi arutelu
l1 Arenguseminar: strateegiakaardi tutvustamine ja tagasiside krisimine;
tesevused (alternatiiv : arensukonverents)
t2. Kolmas juhtrtihma koosolek (juuni 2020): tegevuskava ja tegevuste
prioriseerimine.
13. Kohtumised valla elanikesa piirkondades.
14. Arengukava

ja eelarvestrateegia tervikliku todversiooni koostamine

(iuuni-ausust 2020).
15. Vallavalitsus esitab eelndu(d) volikogu komisj onidele tutvumiseks
(volikoeu istuns 28. ausust).
16. Vallavalitsus suunab eelndu(d) avalikustamisele 3 1. august - 13.
septemberja avalikule arutelule 14. september. Neljas juhtrtihma
koosolek. Kokkuv6tted. otsused.
17, Arengukava ja eelarvestrateegia eelndu koostamine. Vallavalitsus
esitab eelndu(d) vallavolikogu istungile vastuvdtmiseks koos
omapoo I sete sei sukoh tade ga avalikustami se j a aval iku arute lu kiii gus
laekunud etteoanekute kohta (volikosu istuns 25. seotember).
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Valga valla arengukava koostamisest vOtavad osa valla elanikud, vallas tegutsevad juriidilised
isikud, valla ametnikud ja ametiasutuse spetsialistid, hallatavate asutuste juhid ja tridtajad ning
teised asjast huvitatud isikud.
Arengukava ja eelarvestrateegia projektid avalikustatakse valla kodulehel. Arengukava ja
eelarvestrateegia peavad hdlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vtihemalt nelja eelseisvat
eelarveaastat ning olema kinnitatud Yalga Vallavolikogu poolt eelnimetatud tiihtajaks.

