Valga valla arengukava koostamine
Juhtrühma koosolek
Aeg: 10. mail 2018
Koht: Valga spordihall
Aeg: 14.00-16.15
Osalejad: Margus Lepik, Viktor Mägi, Enno Kase, Jüri Konrad, Urmas Möldre, Andres Illak,
Lenna Hingla, Mare Raid, Külliki Siilak, Tõnis Balodis, Marleen Ein, Triin Roo
Koosolekut juhatas Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia konsultant
Päevakord
1. Valga valla arengukava koostamise protsess, täpsem rollijaotus ja tähtajad.
2. Valga valla võtmeteemad arengukavas.
3. Kohapeal algatatud küsimused.
Rivo Noorkõiv tegi sissejuhatuse. Tänaseks on arengukava ettevalmistused organisatoorsed
ettevalmistused tehtud. Valga valla poolt on kontaktpersoonideks Viktor Mägi ja Triin Roo. OÜ
Geomedia poolt veab protsessi Rivo Noorkõiv (Tel 5-132414; rivo@geomedia.ee).
Arutelu (vt lisatud slaidid)
1. Arengukava ülesehitus. Printsiibiks ratsionaalsus ja keskendatus. Analüütiline osa ja teised
vajalikud viited on arengukava lisas.
2. Valga valla kuvandi loomine. Tekkinud on uus omavalitsusüksus. Eripalgelised piirkonnad
ja organisatsioonikultuur.
Valga valda iseloomustavad märksõnad:
Eesti lõunavärav, piirkaubandus (alko), Eesti-Läti tööjõuturg, multikultuursus, looduskeskkond
(ka Karula Rahvuspark), tugev põllumajandus, metsad, raudtee, haja- ja tiheasustus, elanike
kahanemine ja vananemine, ääremaastumine (madal palgatase, töötus, teenuste ebaühtlus ja
turutõrge, mahajäetud hooned, liikumiskeskkonna mahajäämus). Piirkonnale on suur
piiriülene mõju, sh Riia kui keskus, eriti lennuliikluse kasutamisel. Eesti õiguskeskkond,
võrrelduna Lätiga, on atraktiivsem (ettevõtte registreerimine, pangakonto avamine jms).
Lätlastega on pikk ajalooline koostöö (ka oma mees Havannas?). Piirilaat.
Valgamaa kui terviku ühtsuse hajumine. Positiivne, et KOVide on tugevamad partnerid.
Hõbemajanduse arendamine.
ettevalmistamisel.
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Tervislike eluviiside arendamine- karskusliikumist juhtiv omavalitsus.
Kahjuks pole Valga-Valka planeerimistegevuses koostöö loodetud tasemele jõudnud.
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Sisendina kasutada mitmed materjalid:
-

Valga-Valka tööturu uuring;
Üldplaneeringute kokkuvõttev ülevaade;
Nakatu kokkusaamise kokkuvõte;
Riigikogusse seaduseelnõu KOKS muutmiseks omavalitsusüksuse eriliigina kreis
Valga linna hoonete seisukorra inventuur;
Valga linna taotlus munitsipaalkorterite toetamiseks MKMile.

Otsustati: viia läbi inventuur uuringutest. Palun saata nimetatud dokumendid ja leidudest
ülevaade konsultandile järgmise nädala jooksul.
3. Millised on kesksed probleemid/teemad/ väljakutsed, mis on vaja vallas lähima nelja
aasta jooksul lahendada?
- Valga valla sidususe ja terviklikkuse saavutamine: ruumiline kättesaadavus (ühistransport) ja
kogukondade põhine kohalik areng;
- teenuskeskuste käimasaamine, teenuste kvaliteet ja kättesaadavus;
- kutseõppe arendamine, haridusasutuste ühtne lõimitud võrgustik, sh koostöö ettevõtjatega
ja kogukondadega;
- Valga parem miljööväärtus (linnaruumi arendamine, linnasüda (ajalooline osa));
- Taristu arendamine (teed, valgustus, keskuste areng);
- Eesti-Läti koostöö, Valga valla KOV eristaatus kui piiriülene koostööpiirkond.
4. Arengukava sidumine eelarvestrateegiaga.
Valminud on ühinenud KOVide majandusaasta aruanded. Algust on tehtud eelarvestrateegia
koostamisega.
5. Kaasamine ja kommunikatsioon







Pressiteade
Elanike küsitlus KOV veebilehel/KOV ajalehes
Ümarlauad ja fookusrühmad- spetsiifilised teemade arutelud, sh ka kohtadel
Artiklid, videoklipid, laste joonistused ja kirjandid
Ajurünnakud
Konverents

Otsustati: Valga esitab omapoolsed ettepanekud arutatu valguses 21. Maiks 2018.
Teemarühmade koosolekud on 31.05.2018 Valgas: 10.00 „pehme pool“; 14.00 „kõva pool“.
Juhtrühma järgmine koosolek on 05.06.2018 Valgas kell 14.00.

Koostas: Rivo Noorkõiv

