Valgamaa Äriklubi liikmetega kohtumise memo
Aeg: 07.09.2020 kell 17:30-20:00
Koht: Voorimehe pubi, Valga
Osalejad: Valgamaa Äriklubi liikmed
Teemad:
-

Valga valla arengukava protsessist- ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare Raid
Kokkuvõte Valga vallas läbiviidud uuringutest- Tartu Ülikooli geograafia magistriõppekava
tudengid Maria Kolk, Ago Tominga.

Ettevõtjatel on veel võimalik ankeeti täita: https://forms.gle/dSKDjDcBFSjJHhMF8
Vene keelsed küsitlused leitavad: elanikule https://forms.gle/uXoJLsVi4US5tR89A ja ettevõtjale
https://forms.gle/KjK56HZLdMpHMEbp8
VALGAMAA ÄRIKLUBI LIIKMETE TAGASISIDE
KITSASKOHAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teede olukord vajab parandamist- Lõuna, Kirde, Tambre…
Kruusateed maapiirkonnas takistavad ettevõtluse arengut
Olematu regionaalpoliitika, riigi ükskõikne suhtumine nn ääremaasse
Parkimisprobleemid Valga linnas
Pankade esindused puuduvad (v.a. SEB pank)
Rükkeli tööstusala piirkonnas vaja arendada tänavavalgustust ning tagada vallatee hooldus
(nt Kelli tee)
Haldusreformiga kadus ka kohalike omavalitsuste ühendav side- on küll maakond, aga
naabrite tegemistega pole kursis
Muinsuskaitse ja looduskaitse piirangud takistavad vaba ettevõtlust
Kolemajad linnas ja maal
Ohtlike puude rohkus linnas
Valga-Valka linnasüdames peaks olema atraktiivne pildistamiskoht, mis töötaks ka
turunduslikult

VÕIMALUSED
•
•
•
•
•
•

Multikultuursus- suunata loometegevusse ja tootearendusse
Kaasata ettevõtjaid teehoiukava ja teeremondi kava koostamisel
Ettevõtlusinkubaatori loomine- alustava ettevõtja toetamine, s.h. koolitus,
mentorprogramm jms
Kaugtöökeskuse loomine
Valga vajab LENNUVÄLJA
Rahvusvahelise rongiühenduse loomine Euroopa ja Venemaa suunal, s.h. läbi Balti riikide
liikuvad rongid Kiievi suunal ehk siis Ukrainlaste algatatud mõte Kiievist Tallinnani

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Maapiirkondadele vaja pöörata enam tähelepanu- soodustada kodu loomist maal
(„ümberasustus“ suurlinnadest)
Valga Teatajas avaldada enam elanikku ja ettevõtjat puudutavat infot (ettevõtjate edulood,
koostöövõimalused, sädeinimesed jms)
Vajalik riiklik programm, mis aasta-aastalt aitaks suurendada mustkatte alla olevate
riigiteede % Valga vallas (hetkel kruusateede ja mustkattega teede osakaal umber 50:50;
kogu Kagu-Eesti ootus)
Riigimaade taotlemine valla omandisse, et arendada tööstusalasid ja parandada
investeerimiskliimat
Kvaliteet töökohtade loomine
Positiivse sõnumi kuvamine ja edastamine vallakanalites ja avalikus meedias
Ülekasvanud puude kärpimine vallavalitsuse abiga linnaruumis
Valga linna muinsuskaitse tsoonides majade fassaadide korrastamise vajadus ning erasektori
toetamine valla poolt, et parandada visuaal- esteetilist linnapilti e arhitektuurset
harmooniat (mitte ainult linnakodanike huvides vaid ka Valga linna külaliste ja välisturistide
huvides)
Ühistranspordi info peab olema kättesaadav nii eesti kui ka vene ja inglise keeles (T-pilet,
peatus.ee jm)
EU toetuste jagamisel võiks olla nõutava omafinantseeringu osakaal Kagu-Eesti taotlejaile
madalam kui teistes Eesti piirkondades
Valga-Valka potentsiaali parem ärakasutamine ja ühisturundus

LENNUKAD IDEED JA/VÕI REAALSED VAJADUSED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valga linn vajab SPAAd
Välilava
Jõekääru infrastruktuur vajab arendamist (teed, valgustus)
PANGAD
LENNUVÄLI
RONG
ETTEVÕTLUSINKUBAATOR
ENAM 2-PÄEVASEID SÜNDMUSI
KODUMAJUTUSE PAKKUJATE KOOLITAMINE (majutuskohtade nappuse leevendus)
VALGA TURUNDUS RIIAS JA TALLINNAS- led-ekraanid kesklinnades
PARKLA rajamine Vabaduse 26 ja Buratino lasteaia vahel
Valgamaa Kutsehariduskeskuses IT-ERIALA AVAMINE!

Kokkuvõtte koostas:
Mare Raid
Valga valla ettevõtlus- ja arenguspetsialist

