Valga valla ettevõtjate ÜMARLAUD
MEMO
Aeg: 14.09.2020 kell 14:00-17:30
Koht: Valga Jaamahoone
Päevakord:
13:45 Kogunemine, tervituskohv
14:00 Avasõnad- Valga vallavanem Ester Karuse
14:15 Tööturu olukord Töötukassa andmete põhjal- Töötukassa Valgamaa osakonna juhataja Merike
Metsavas
14:30 Töötajate koolitamine muutuste olukorras- Töötukassa Valgamaa osakonna tööandjate
konsultant Pille Mumm
14:45 Valgamaa Arenguagentuuri teenused ettevõtjale- ettevõtluskonsultant Ülle Vilo
15:00 Ettevõtlus kui valla arengu mootor- Valga valla ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare Raid
Osalesid: Kaupo Kutsar (Eestimaa Lihaveis OÜ), Hans Heinjärv (Valgamaa Äriklubi), Tõnis Balodis (Otolux
AS), Ruth Jürgens (OÜ Rahel-Puit), Allan Valner (Elektroman OÜ), Tõnu Karpov (Showtech OÜ), Andres
Olesk (Valga Puu OÜ), Margus Ojaots (Valgamaa Kutseõppekeskus), Märt Jürgens (OÜ Rahel-Puit), Kristo
Začek (Atria Eesti AS), Allain Karuse (A-KARUSE AS), Andres Balodis (Sistem OÜ), Merike Metsavas (Eesti
Töötukassa), Pille Mumm (Eesti Töötukassa), Maris Frosch (Otepää Vallavalitsus), Ülle Vilo (Valgamaa
Arenguagentuur), Eda Külaots (Valgamaa Arenguagentuur), Anneli Kattai (Valgamaa Arenguagentuur),
Ester Karuse (Valga Vallavalitsus), Laura Gredzens (Valga VV), Lea Vutt (Valga VV), Kuido Merits (Valga
VV), Mare Raid (Valga VV), Lenna Hingla (Valga VV), Mati Kikkas (Valga VV).
MEMO
Valga vallavanem Ester Karuse andis ülevaate Valga Vallavalitsuse tegevusest ja olulisematest tehtud ja
planeeritud investeeringutest. Vallavanem julgustas ettevõtjaid välja ütlema, millised ootused ja
ettepanekud on neil kohalikule omavalitsusele, milliseid kitsaskohti saame ühises koostöös lahendada.
Tööturu olukorrast andis ülevaate Töötukassa andmete põhjal Töötukassa Valgamaa osakonna juhataja
Merike Metsavas. Esmaste andmete alusel COVID19 pole mõjutanud tööturgu, selgus saabub sügisel.
Töötukassa Valgamaa osakonna tööandjate konsultant Pille Mumm julgustas muutuste olukorras
ettevõtjaid enam kasutama Töötukassa teenuseid. Koolitustoetuse taotlemiseks soovitas Mumm võtta
temaga enne ühendust (pille.mumm@tootukassa.ee), et läbi arutada ettevõtte vajadused ning
võimalused.
Info töötukassa koolitustoetuse kohta on leitav siit: https://www.tootukassa.ee/koolitustoetustooandjatele
OSKA ülevaade valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste vajadusest leiab siit: https://oska.kutsekoda.ee/wpcontent/uploads/2020/06/OSKA-%C3%BClevaade-valdkonnaspetsiifiliste-IKT-oskustevajadusest_16.06.2020.pdf?fbclid=IwAR1azjXqwGDewu8cUwi9pexpyJcxvitA7XhvK3QQHVGrqNeIE1K7FqV2AU
Valgamaa Arenguagentuuri ettevõtluskonsultant Ülle Vilo tutvustas teenuseid ettevõtjale- koolitusi ja
nõustamisi viiakse läbi vajadusel ning soovi korral ka ettevõtja juures, toimuvad mentorklubi,

kogemusklubi, nais-ettevõtjate üritused. Populaarne on noorte ettevõtluskonkurss NUPP NOKIB.
Lisainfo: https://www.arenguagentuur.ee/teenused/
https://www.arenguagentuur.ee/teenused/ettevotete-noustamine/toetused/
Kohtumise teine pool toimus vaba ümarlaua-vestlusena „Ettevõtlus kui valla arengu mootor“, mida
modereeris Valga valla ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare Raid.
Eesmärk oli võimalikult palju ammutada ettevõtjate arvamusi, mida kasutada Valga valla arengukava
kaasajastamisel. Valla jaoks on ettevõtluse hea käekäik ning areng üks prioriteetidest.
KITSASKOHAD
•
•
•
•

Riik on ennast järjest maakonnast välja viinud,
Kinnisvaraturg on pea olematu ja valla eriobjektide vastu puudub huvi.
Maine on halb või olematu- vaja mõelda, miks ei soovita piirkonda tulla.
Puudu on kvalifitseeritud tööjõust, erinevad sotsiaalseid toetusi kasutatakse Valga vallas rohkem
kui mujal.

OOTUSED RIIGILE
•
•
•
•
•
•
•
•

Tulla riigina tagasi maakondadesse/ maapiirkondadesse.
Enam ettevõtlusvabadust!
Luua õiglasem regionaalne poliitika.
Kehtestada maksuerisusi Kagu-Eestile- ideaalis Valga eripiirkonda (erimajandustsoon).
Toetada oluliste teenuste jätkumist (pangad, postimajad jm ).
tervishoiusüsteemi toetamine (sünnitusosakonna kaotamine Valgas oli halb märk).
Kagu-Eesti Arenguprogrammi jätkumine!
Statistikaamet võiks edastada KOVidele ja ettevõtjaile andmeid tasuta.

OOTUSED KOHALIKULE OMAVALITSUSELE
•
•
•
•
•

Paindlik ja kiire teenindamine asjaajamisel.
Elamisväärse taristu loomine – lasteaiad, koolid, teedevõrk ja vajalike teenuste olemasolu ka
väljaspool keskust.
Tähtis on arvestada elukaare igas punktis olevate vallakodanikega!
Valga-Valka potentsiaali parem ärakasutamine ja ühisturundus.
Turvalisuse parandamine, eriti Valga linnas.

KOKKUVÕTTEKS
•
•
•

Ettevõtjate ja vallajuhtide kohtumised peaksid jätkuma!
Alustada ettevõtjate tunnustamisüritusega- VALGA VALLA ETTEVÕTJATE GALA!
Koostöö ja suhtlemine on tähtsad ning Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt rohkem
ettepanekuid, mida ühiselt vallaruumis paremaks muuta.

Kokkuvõtlikult pani kirja:
Mare Raid
Valga valla ettevõtlus- ja arenguspetsialist

