LISA Ettepanekud Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 muutmiseks ja täiendamiseks peatükkide 7.1. ja 8. osas
(avalikustamine 2.11.-17.11.2019)
Muudatusettepanek

Põhjendus

Lisada Valga valla profiil (Lisa 1)
arengukava dokumendi juurde.
Tabel 1.

Korduvalt mainitakse, aga varasemas
versioonis pole komplektis.
Kas tõepoolest ei paku Statistikaamet
värskemaid andmeid kui 2017.
Puudutab siis eelkõige töötute arvu
(kuigi tööturgu võiks paremini
iseloomustada ehk tööhõive määr, või
töötuse määr kui töötute arv), bruto
töötasu ning põhitegevuse tulusid.
Milliseid väärtuslikke maastikke on
mõeldud? Kas valla omandisse jäävate
väärtuslike maastike hoolduskavade
koostamine või ka eraomandit? Meil
on vallas ka väärtuslikke maastikke,
mis jäävad eraomandisse. Ma ei kujuta
ette, et me hakkaksime eraomandi
peale hoolduskavasid tegema. Jah,
valla omandis olevad (avalikud)
väärtuslikud
maastikud
vajaksid
hoolduskavasid, mida ka järgitakse.
Kelle vastutuse suurendamine? Mida
see tähendab lihtsas keeles vastutuse
suurendamine säästva looduskasutuse
eest? Kas on mõeldud seda, et panna
inimesi vastutama oma tegude eest?

Ptk 7.1. E1 Väärtuslikele
maastikele hoolduskavade
koostamine ja nende elluviimine
koostöös kohalike
kogukondadega.
ASEMEL: Valla omandis olevatele
väärtuslikele maastikele
hoolduskavade koostamine ja
nende elluviimine koostöös
kohalike kogukondadega.
Vastutuse suurendamine säästva
looduskasutuse eest,
keskkonnajärelevalve
tõhustamine.
LISADA E1.
Jäätmete liigiti kogumise
arendamine.
E2. Kortermajade alade
heakorrastamise, siseteede,
parkimisalade ja valgustuse
ehitamise ja renoveerimise
toetamine.
Eesti-Läti piiriala jõgede

Valga valla arengustrateegiate koostamise
juhtrühma seisukoht
Lisada.

Valga VV seisukoht

Käesolev redaktsioon sisaldab muudatusi
peatükkides 7.1. ja 8. Uue AK koostamise
protsessis värskendatakse kogu sisu.

Nõus.

Võtta teadmiseks ja võimalusel arvestada
uue AK koostamise protsessis 2020.

Nõus.

Võtta teadmiseks ja arvestada uue AK
koostamise protsessis 2020.

Nõus.

Arvestada.

Nõus.

Eelarvestrateegias ei nähta ette
kulusid selle tegevuse elluviimiseks.
Kuidas on planeeritud antud tegevusi
korraldada ja ellu viia?

Vabade vahendite olemasolul arvestada
valla eelarves.

Nõus.

Palun eelarve strateegias Konnaoja

Arvestada.

Nõus.

Nõus.
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puhastamine ja paisude
korrastamine: näiteks Konnaoja
puhastamine (Luke kalmistuni),
Pedeli jõevee ja paisjärve
veekvaliteedi parandamine
sadevee imbsüsteemi tõhusa
lahenduse väljatöötamine ja
juurutamine. Ramsi tammi
renoveerimine.

puhastamise all täpsustada tegevust
ning lisada juurde Pedeli paisjärvede
puhastamine ja ökoloogilise seisundi
parandamine. Samuti tegemist ei ole
Ramsi tammi vaid paisuga. Palun
asendada tamm paisuga.

Lisada E2
Valga linna müratasemete
kaardistamine ning mürakaardi
koostamine
Investeerimisobjektid 2019-2023
2019 a. on välja toodud Valga linna
lasteaed Buratino
rekonstrueerimine.

(KIKi projekt), kui avaneb taotlusvoor,
siis teeme taotluse ja koostame linnale
mürakaardi.

Antud tegevus ei läinud ega lähe ka
lähiaastatel käiku, seega kas on
mõistlik tuua välja et 2019 investeeriti
300 000 selle rekonstrueerimiseks?

Investeerimisobjektid peatükis 7.2. uues
redaktsioonis muutmata kujul. Olulised
investeeringud
esitatud
peatükis
8
(Eelarvestrateegia).

Nõus.

2019. lasteaed WALKO
rekonstrueerimine

Projekti investeering kokku ca 800 000
eur, millest 486 000 on Valga valla
enda investeering ja ülejäänud siis KIKi
raha. Seega leian, et ei ole õige
kirjutada investeeringute tabelisse, et
2019. investeeriti vaid 300 000 eur.
Tegevus viiakse pm ellu 2019,
järgmisteks aastateks ei ole tegevus
ega vahendeid ette nähtud. Kas see
tähendab et Tambre paisjärv ei ole
lähima 5 a perspektiivis. Tuletan

Investeerimisobjektid peatükis 7.2. uues
redaktsioonis muutmata kujul. Olulised
investeeringud
esitatud
peatükis
8
(Eelarvestrateegia).

Nõus.

Investeerimisobjektid peatükis 7.2. uues
redaktsioonis muutmata kujul. Olulised
investeeringud
esitatud
peatükis
8
(Eelarvestrateegia).

Nõus.

Tambre ja Sooru paisjärve
puhastamine ning Tambre paisu
rekonstrueerimise projekti
koostamine ja ehitustegevuse
läbiviimine*

Arvestada.
Viia sisse muudatus alljärgnevalt E2
tegevuste juures
• Eesti-Läti piiriala jõgede
puhastamine ja paisude, sildade
korrastamine: näiteks Konnaoja
puhastamine (Luke kalmistuni),
Pedeli paisjärvede puhastamine ja
ökoloogilise seisundi parandamine,
sadevee imbsüsteemi tõhusa
lahenduse väljatöötamine ja
juurutamine Pedeli jõevee ja
paisjärve veekvaliteedi
parandamine; Ramsi paisu
renoveerimine.
Arvestada.

Nõus.
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Vahtra tn pikendus 350 000 eur.

meelde, et meil on Keskkonnaameti
nõue üleval, milles on öeldud, et 2022
lõpuks peab olema likvideeritud
avariiohtlik olukord Tambre paisul.
Seega, kas ei ole mõistlik planeerida
sinna tegevusi, et avariiohtlik olukord
likvideerida?
See on kirjas justkui 2019 investeering.
See ju langes ära, kas ei peaks seda siis
edasi lükkama või ära võtma?

Õru jalg- ja jalgrattatee on
märgitud, et investeering 189 000
2019. aastal.

Kas tööd ei ole mitte edasi lükkunud
ning seega peaks ka investeeringud
lükkama järgmistesse aastatesse või
jääb see ära?

Arengukava ja eelarvestrateegia
osade vahel luua seosed, millega
saaks välja tuua arengukava
peamised eesmärgid, millega
arengukava elluviija lähimate
aastate jooksu peamiselt tegutseb.
Lähtuvalt eelarvestrateegiast tuua
välja
arengukava
peamised
fookuseesmärgid. Arengukavas on
väga palju tegevusi ja on selge, et
kõike korraga teha ei saa ja selleks
puuduvad rahalised vahendid.
Antud ettepanek annaks selgema
ülevaate plaanide ja eelarveliste
vahendite koosmõju kohta.
Arengukavas kajastada või tuua
juurde
dokumentide
loetelu,
millest nähtub millised Valga
Vallavalitsuse struktuuriüksused,
milliste
arengukavas
toodud

Arengukava ei tohi olla ainult
deklaratiivne dokument, mille ainuke
positiivne omadus on, et täidetud on
seadusest tulenev kohustus. Teen
ettepanekud lähtuvalt soovist, et Valga
valla arengukava oleks töödokument,
milles sätestatud ettepanekute ja
planeeritavate tegevuste elluviimise
nimel tegevusi reaalselt planeeritakse.

Investeerimisobjektid peatükis 7.2. uues
redaktsioonis muutmata kujul. Olulised
investeeringud
esitatud
peatükis
8
(Eelarvestrateegia).
Investeerimisobjektid peatükis 7.2. uues
redaktsioonis muutmata kujul. Olulised
investeeringud
esitatud
peatükis
8
(Eelarvestrateegia).

Nõus.

Võtta teadmiseks ja arvestada uue AK
koostamise protsessis 2020.

Nõus.

Võtta teadmiseks ja arvestada uue AK
koostamise protsessis 2020.

Nõus.

Nõus.
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tegevuste eest vastutavad ja neid
ellu viima hakkavad. Praeguse
dokumendi puhul on üldvastutaja
Valga Vallavalitsus, mis ei anna
selget ülevaadet. Kas Valga
Vallavalitsuse struktuuriüksused
on teinud 2020 tööplaani, milles
on näha arengukavast tulenevaid
tegevusi, mis ei ole antud
struktuuriüksuse
nn
rutiintegevused.
Arengukavas lk 8 nõrkuste alt
võiks eemaldada järgmise lause Huvihariduse
ja
huvikoolide
kättesaadavuse ja valikute piiratus
maapiirkondades

Maapiirkondades on tänu ESF-le
ja sellele järgnenud püsiva riigi
huvihariduse toetusele huvihariduse
kättesaadavus küllaltki heal tasemel
võrreldes
rahastustele
eelneva
perioodiga.
Valga
valla
maapiirkondade toetus huvihariduse
arendamiseks riigilt on vastavalt
piirkonnale vahemikus ca 25 000-35
000+€ aastas. Täpseid numbreid teab
Kalmer Sarv. Tänu sellele on nt Taheva
piirkonnas juba kolmandat aastat
noortele 10+ huviringi kohapeal.
Teistes piirkondades on samuti
huviringide arv tublisti kasvanud. Tegu
ei ole enam kindlasti nõrkusega.

Võtta teadmiseks ja arvestada uue AK
koostamise protsessis 2020.

Nõus.

Eelmisel aastal toimus Valga valla
üldplaneeringu ideekorje, kuhu
kodanikud said kaardirakendusele
kanda oma nägemusi piirkondade
ja
külade/alevike/linnade
vajadustest. Teeksin ettepaneku,
et arengukava koostamisel ka

https://valgavv.maps.arcgis.com/apps/
webappviewer/index.html?id
=e82f7e092b3a4d3bade
235e290968487&fbclid=
IwAR0kMLhFWBWqdBYC
ArqC2Ec8-GdoeAlrwwZw
uhnhz9blF7jG6ttfADixTK4

Võtta teadmiseks ja arvestada uue AK
koostamise protsessis 2020.

Nõus.
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arvestada/kaasata ideid nende
ideede seast.
LISADA
Hargla
küla
tänavavalgustuse ja kergliiklustee
rajamine vähemalt lõigul Hargla
Kool-Hargla Maakultuurimaja.

See oli sees ka Taheva valla
arengukavas.
Eesmärgiks
oleks
turvalisuse tõstmine antud lõigul kuna
kahjuks paljud sõiduautod ja rekkad ei
pea kinni asulasisesest piirkiirusest
ning eriti pimedal ja märjal/lumisel ajal
on jalakäijal antud lõigul liiklemine
ohtlik. Antud lõigul liiguvad tööpäeviti
aktiivselt ka õpilased kooli ja
noortekeskuse vahet.

Arvestada. E8 LISADA:
• Tänavavalgustuse (linna-, asumi- ja
küladesisese)
ja
jalgja
jalgrattateede
valgustuse
parendamine
ning
turvaliste
ülekäiguradade rajamine, s.h.
kaasaegseid innovaatilisi lahendusi
rakendades
liiklusohutuse
parendamiseks.
Vahendite
eelarvesse.

LISADA:
Valgustatud
ülekäiguradade
rajamised
koos
„lamavate
politseinikega“
Hargla
Maakultuurimaja ning Hargla Kooli
juurde.
TÄIENDADA E7 loetelupunkti:
Valga muuseumi arendamine, sh
uus püsiekspositsioon, SA Valga
Isamaalise
Kasvatuse
Püsiekspositsioon jt

Liiklusohutuse parendamine.

olemasolul

lisada

Nõus.

valla

V.t. eelmine punkt.

Nõus.

Arvestada.

Nõus.

