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Päeva kokkuvõte

Valga valla „Arengukava ja eelarvestrateegia
koostamise kord“
Vastu võetud 16.01.2020 nr 1

§ 3. Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koostamine ja
menetlemine
• (1) Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu (edaspidi eelnõu) koostamiseks
määrab vallavanem koostamise eest vastutavad isikud.
• (2) Vallavanem moodustab struktuuriüksuste üleselt juhtrühma ja
töörühmad ning määrab nende juhid.
• (3) Töörühmad korraldavad huvitatud isikute kaasamise, koostavad
hetkeolukorra kirjelduse, seavad valdkondlikud arengueesmärgid ja
tegevused eesmärkide elluviimiseks ning esitavad need vallavalitsusele.
• (4) Vallast sõltuvad üksused esitavad vallavalitsuse seatud tähtajaks
eelarve strateegia koostamiseks vallavalitsusele ülevaate oma
majandusolukorrast ning rahandusministri kehtestatud vormil arvnäitajad,
mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra
arvutamiseks.
•

•

•

(5) Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise eest vastutavad isikud koostavad
käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud andmete alusel eelnõu ning esitavad selle
vallavalitsusele ja vallavolikogu komisjonidele.

•

(6) Vallavalitsus esitab eelnõu volikogu komisjonidele tutvumiseks hiljemalt 15.
augustil.

•

(7) Vallavalitsus suunab eelnõu avalikustamisele ja avalikule arutelule.

•

(8) Eelnõu avalikustatakse vähemalt kaheks nädalaks valla veebilehel.

•

(9) Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel
vähemalt seitse päeva enne arutelu toimumist.

•

(10) Peale avalikku arutelu esitab vallavalitsus eelnõu vallavolikogu istungile
vastuvõtmiseks koos omapoolsete seisukohtadega avalikustamise ja avaliku arutelu
käigus laekunud ettepanekute kohta.

Muutunud on riigi seadusest tulenevad tähtajad
AK ja eelarvestrateegia kinnitamiseks.
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/d266520a-633b-4e9d-aa0b455f78869124/Kohaliku%20omavalitsuse%20korralduse%20seaduse%20ja%20kohaliku%20omavalitsuse%20%C3%BCksuse%20finantsjuhtimise%20seaduse%20muutmise
%20seadus

Tavaolukord

Arengukava muudatuste ja eelarvestrateegia
vastuvõtmine
Eelarvestrateegia info esitamine
Rahandusministeeriumile
Eelarve eelnõu ja seletuskirja esitamine
volikogule

15. oktoober

Eelnõu vastavalt
eriolukorrale
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15. detsember

Üks kuu enne
uue eelarveaasta algust

15. detsember

Valga valla arengukava protsessi ajakava 2020
KUU

Tegevus

Vastutaja

APRILL- MAI-JUUNI

Kehtiva arengukava täitmise analüüs ja hallatavate asutuste ja valla äriühingute
investeeringute esitamine

Töörühmade juhid

AUGUST

Arengukava avaseminar, kohtumised vallaelanikega piirkondades

juhtrühma juht, töörühmade juhid

AUGUST- SEPTEMBER

Arengukava valdkondlike töörühmade kooskäimine

töörühmade juhid

SEPTEMBER-OKTOOBER

Arengukava ja eelarvestrateegia viimistlemine ja kokku kirjutamine

juhtrühma juht, VAA

OKTOOBER

Arengukava avalikustamine 15.-31.OKTOOBER

Juhtrühma juht, vallavalitsus

NOVEMBER

Arengukava avalik arutelu 45. nädalal, ettepanekute arutelu juhtrühmaga

juhtrühma juht ja vallavalitsus

Arengukava ja eelarvestrateegia suunamine volikokkku

Valga Vallavalitsus

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine 27.11.2020

Valga Vallavolikogu

NOVEMBER

1. KUIDAS KODANIKKE KAASATA?

2. KUIDAS KOOSTADA
ARENGUKAVA/STRATEEGIA, MIS
KA KEDAGI PÄRISELT HUVITAKS?
3. KUIDAS MUUTA ARENGUKAVA/
STRATEEGIA KOV
JUHTIMISINSTRUMENDIKS?
4. KUIDAS RIIKI OMA „PAATI“
SAADA?

5. KUIDAS ELAVDADA
ETTEVÕTLUST?

MÕTTEKOHAD

MÕTTEHARJUTUS
• Kuidas ma siiani olen olukorda analüüsinud?

•

Mis selles head/kasulikku on olnud?

•

Mis selles rasket/ liigset olnud?

Milleks strateegiline planeerimine?
• Miks me teeme asju, mida me teeme?
• Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud?

• Mida me soovime saavutada järgmiseks aastaks, perioodiks?
• Millised on meie prioriteedid ja valikud?

Strateegiline planeerimine ja - juhtimine
• Strateegiline planeerimine peab olema seotud strateegilise

juhtimisega, vastasel korral on tegemist ainult paberiga paberi
pärast
• Protsess on sageli olulisem kui lõpptulemus
• Oluline ei ole kokku leppida ainult selles, mida tehakse, vaid

panna paika põhimõtted, kuidas tehakse

Ühine strateegia -suurem kui osade summa
• Kas meil on ühine visioon?
• Kas meil on ühised väärtused?

• Kas me mõistame on tugevusi ja nõrkusi ühiselt?
• Kas me suudame püstitada ühiseid eesmärke?
• Kas saame tegevusi üheskoos ellu viia?
• Kas meie protsessid toetavad ühisalgatusi?

Elluviimine ja jälgimine
• Arengukava/ strateegia peab olema igapäevane töödokument
• Arengukava/ strateegia peab olema seotud

tegevuskava/tööplaani, eelarvega ja aruandlusega
• Regulaarne arengukava/strateegia ja tegevuskavade ülevaatus,

tähelepanu mitte tagantjärele karistamisel/süüdistamisel, vaid
ressursside ja lahenduste leidmisel

Valga valla elanike KÜSITLUSE
KOKKUVÕTE
•

Valga valla elanike küsitlus viidi läbi perioodil 18. juuni kuni 1. august 2020.

•

Küsitlusele kogunes vastuseid 123 (neist 97 olid eestikeelsed ja 26 venekeelsed).

•

Aktiivseimad olid vanusegrupid 26-35 ja 51-64, andes mõlemad ligikaudu 30%
vastustest (joonis 1).

•

Küsitluses osalenutest 98 olid sisse kirjutatud Valga linna, 20 linna
ümbritsevatesse endistesse valdadesse ja 5 mujale Eestis või välismaal. Valda
mitte sissekirjutamise põhjusena nimetati elamist ja töötamist või õppimist
kaugemal (nt Tallinnas või Soomes), kuid samas toodi ka välja, et kavatsetakse
mõnel hilisemal eluetapil Valka tagasi tulla.

Joonis 1. Küsitluses osalenute vanuseline jaotus.

•

Küsitlusele vastanute hulgas 87% kasutab teenuseid väljaspool Valga valda.

•

Peamiselt nimetati väljaspool kasutatavate teenustena meditsiiniga seonduvaid: nii hambakui muude eriarstide juures käiakse Tartus, sealjuures avaldas mõni vastaja nördimust seoses
sünnitusosakonna sulgemisega Valgas. Lisaks toodi kitsaskohana välja riidekaupade vähesus
Valgas (poed on väikesed ja pakuvad sama kaupa) ja piiratud kultuurivõimalused (nt minnakse
Tartusse kinno või spaasse).

•

Kuus inimest tõid vastusena välja ka selle, et kuna töötavad või õpivad Tartus, siis pole neil
vajadust Valgas ühtegi teenust kasutada.

•

Küsitlusele vastanud on Valga elukeskkonnaga üldiselt rahul ja leiti, et see on mõne aasta
taguse ajaga võrreldes paranenud.

•

Kiideti piirkonna rahulikkust ja aktiivset tööd kolemajade lammutamisel ja linnapildi
kaunistamisel, positiivse näitena toodi välja keskväljaku projekti ja Pedeli jõe ümbruse
arendamist.

•

Puudustena nimetati väheseid tegevusvõimalusi. Pakuti välja, et vallas võiks olla korralik lava,
pesumaja, riiete kogumiskastid. Mitmed vastajad avaldasid muret seoses romade kogukonna
laienemisega, sest tunnevad selles ohtu turvalisusele ja kardavad, et see võib avaldada
negatiivset mõju linna korrashoiule. Siinkohal tuleb märkida, et mitu vastajat olid arvamusel,
et vallavalitsus on see, kes romasid piirkonda elama toob.

•

Tõsise murekohana toodi välja töökohtade vähesuse.

•

Õpikeskkonnaga oldi rahul ja kiideti, et väikekoole pole seni sulgema hakatud.

•

Valga linnast väljaspool elavad inimesed kurtsid, et linnast kaugemale jäävad alad on
jäänud tähelepanuta - võiks olla rohkem teedeehitust, kiiremat-korralikumat
tänavate korrashoidu, aktiivsemat suhtlust.

•

Valla juhtimisse soovitakse olla kaasatud läbi sotsiaalmeediakanalite,
arvamusküsitluste ja ühiste ürituste, kus oleks võimalik vallajuhtidega kohtuda.
Vastajate hulgas oli neid, kes kurtsid, et olid saatnud vallavalitsusse meile või
helistanud, kuid vallapoolne reaktsioon oli aeglane või puudus täielikult.

➢Küsitluse viisid läbi TÜ tudengid Ago Tominga ja Maria Kolk, kes on Valga Vallavalitsuses

arengukava praktikal.
➢Valga valla ettevõtjate küsitluse kokkuvõte tehakse pärast Valga valla ettevõtjate

ümarlauda, mis toimub 14. septembril 2020 Valga Jaamahoones (kell 14-17). Täpsem
info edastatakse ettevõtjatele 36. nädalal.

Valga valla arendustegevuse põhimõtted
❖Pädevus - teadmistel, oskustel ja väärtustel põhinevad

otsustusprotsessid, mis võtavad arvesse valla pikaajalisi
strateegilisi eesmärke ja selleks vajalike vahendite tõhusat
kasutamist.
❖Avatus – võimu teostatakse ausalt, läbipaistvalt ja kodanike

ning huvigruppidega arutades. Taotletakse sünergiat avaliku-,
äri- ja kolmanda sektori koostöös.
❖Uuenduslikkus – uute ideede ja lahenduste soosimine,

ettevõtlikkuse toetamine ja praktikas õppiva valla loomine.

•Töötavad mõõdikud

MÕÕDIKUD

•Mittetöötavad mõõdikud

KOKKUVÕTE
•

Arengukava 24.08.2020 seminaril osalejaid 33.

•

Töörühmade juhid esitasid ülevaate arengukava täitmisest Valga valla
konsolideeritud aastaaruandes 2019 valdkondade kaupa.

•

Rühmatööde kokkuvõte edastatakse osalejatele seminarijärgselt.

Tänan osalejaid kaasamõtlemast!

Modereeris Valga valla ettevõtluse ja arenguspetsialist Mare Raid
Kontakt: tel 53 498 683, Mare.raid@valga.ee

