
Lisa 1 - Saavutustasandite ja indikaatorite maksumus aastate lõikes

2017 2018 2019 2020 2021

Kokku 2017-

2021

1. Linnaelanike rahulolu töövõimalustega on viiepalli skaalas vähemalt 

2,5 (2010 uuringu järgi 1,92)

2. Ettevõtete rahulolu kvalifitseeritud tööjõu olemasoluga on viiepalli 

skaalas vähemalt 3,1 (2011 uuringu järgi 2,73)

3. Brutotulu saajate osakaal elanikkonnast on vähemalt 40% (2010 

33%) ja töötute osakaal elanikkonnast on alla 5% (2010 9%)

4. Keskmine brutopalk on Eesti keskmisest vähemalt 78% (2010 73,2%)

1. Kogukond arvab Valga linnas pakutavast  gümnaasiumiharidusest 

hästi. Rahulolu on võrreldes 2010 aastaga paranenud.

2. Valga Gümnaasiumi sisehindamise aruandest tulenevad 

parendustegevused avaldavad positiivset mõju kooli mainele

3. Valga Gümnaasiumis komplekteeritakse alates 2012aastast  igal 

õppeaastal  vähemalt 3 paralleeli 10.klasse. 

4. Teistest omavalitsustest Valga Gümnaasiumisse õppima tulijaid on 

vähemalt 15 õpilast aastas 

5. Valga linna  põhikoolilõpetajatest, kes soovivad jätkata õpinguid  

ainult gümnaasiumiastmes  valib õpinguteks  vähemalt 85% Valga 

Gümnaasiumi. 

6. Valga Gümnaasiumi lõpetajate riigieksamite tulemused on vabariigi 

keskmistest tulemustest kõrgemad ja  95% lõpetajatest jätkab 

õpinguid järgmisel õppetasemel. 

1. 2020. aastaks on Valga linnaruum heaperemehelikult korrastatud 

elupaik, millega on rahul vähemalt 35 % linlastest

2. Valga linna strateegilised arengudokumendid (sh linna arengu kava 

ja üldplaneering) on kooskõlas ja toetavad linna säästvat arengut

Eesmärgid 
Saavutamise indikaatorid, saavutustasandid (oodatavate tulemuste 

arvnäitajad)

Teostamise aeg ja planeeritav maksumus aastate lõikes (1000 

€)

1
Üldeesmärk: Töövõimalused ja tööjõu 

kättesaadavus on paranenud

1223 1718 1298 1348 428 6015

2

Üldeesmärk:  Hea mainega ja 

konkurentsivõimeline 

gümnaasiumiharidus

15,1 12 14 14 14 69,1

3
Üldeesmärk: Linnaruum on moodne, 

korrastatud ja energiasäästlik

4162 12266 5 015 1368 570,5 23381,5
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1. Linnaelanikud ja külalised arvavad linnast hästi

2. Elanike rändesaldo on positiivne

3. Ettevõtete arv on kasvanud 5%

4. Turistide arv on kasvanud

5. Turvalisus linnas on kasvanud

6. Linn on heakorrastatud

7. Positiivne pidev meediakajastus

1. Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajate arvu tõus 

2. Pakutavate teenuste struktuuri laienemine

1. Valgas toimub igal aastal alates 2013. aastast vähemalt 3 noorte 

poolt algatatud ja  läbi viidud sündmust, mis on tuntud  ka väljaspool 

Valgat. Noorte osalus Valgas toimuvatel sündmustel  kasvab. 

2. Huvitegevuses  osalevate laste ja  noorte  protsent tõuseb võrreldes 

2011. aastaga. 

3. Valga Noortevolikogu on aktiivne ja  jätkusuutlik, iga 2 aasta tagant 

toimuvad valimised, valimis- ja kandideerimisaktiivsus võrreldes 2011. 

aastaga tõuseb  2013. aastal. 

1. Veebikülastuste arv tõuseb (sise ja välis) 

2. Infopunkti külastus tõuseb

3. Teenuste kasutatavus tõuseb

4. Ettevõtjate rahulolu kasvab

1. Tallinna-Tartu-Valga-Valmiera-Riia vaheline reisirongiliiklus on 

taastunud ja alguspunktist lõpp-punkti jõuab vähem kui viie tunniga

2. Tartu-Valga mõlemal suunal on võimalik jõuda sihtkohta enne 

tööpäeva algust (kell 8) ja lahkuda peale tööpäeva lõppu (kell 17)

3. Reisirongiliiklus liinil Riia-Valga-Koidula-Peterburi on taastatud

4. Reisirongiliiklus kolmnurgas Valga-Tartu-Koidula on taastatud

5. Rahulolu raudteeliiklusega on paranenud (2010 x)

6. Reisijate arv on kasvanud

7. Valgat läbi kaubaveo maht ja kaubarongide keskmine arv päevas on 

tõusnud

4 Üldeesmärk: Linnal on hea maine

319 511 1129 261 3001 5221

5

Üldeesmärk: Maakonna tervishoiu- ja 

hooldusteenuste keskus on välja 

arendatud 20 310 1277 1284 517 3408

6
Üldeesmärk:  Noored on  aktiivsed ja 

tegusad 

72,2 69,2 1146,2 50,2 53,2 1391

7

Üldeesmärk: Valga on rahvusvaheline 

külastajasõbralik linn, mille elanikud on 

aktiivsed ja optimistlikud
84,5 229,5 124,5 118,5 118,5 675,5

8

Üldeesmärk: Valga on oluline 

raudteesõlm, reisirongiühendus 

lähemate keskustega on sobivate 

liinigraafikutega ja kiire ning kaubaveo 

maht suureneb kõikides suundades

40 3225 1500 0 0 4765



1. Vähemalt 50% kaardistatud Valga linna äri- ja tootmisaladest on 

ettevõtjate poolt kasutusele võetud aastaks 2020 

2. Tegevust alustab aastas vähemalt 1 uus ettevõte kaardistatud äri- ja 

tootmisalal
3. Valga linnas tegutsevad ettevõtted on laiendanud oma tegevust 

kaardistatud äri- ja tootmisaladele (olemasolevad ettevõtted on 

loonud juurde töökohti või suurendanud ettevõtte käivet, tootlikust, 

müügitulu)

10
Üldeesmärk:  Saab omandada erinevate 

tasemete kutseharidust

1.    Õppeasutusel on erinevate tasemete kutseõppe õppekavad, 

õppekavarühmade akrediteeringud ja koolitusluba 0 0 0 0 0 0

1. Elanike tervisenäitajad on paranenud

2. Linna terviseprofiilist tulenevate probleemide vähendamiseks on 

rakendatud tegevused/projektid

3. Terviseedenduslike haridusasutuste  ja töökohtade arv on 

suurenenud 

4. Valgalasele mõeldud tervist edendavate tegevuste arv on kasvanud 

10%. 

5. Tegevustest aktiivsete osavõtjate arv on kasvanud 30%

1. Laste, õpetajate, lastevanemate rahulolu

2. Alusharidusasutuste õppekeskkond vastab alates  õppe -ja 

normatiivdokumentidele

3. Põhikooli õppekeskkond vastab   õppe -ja normatiivdokumentidele

4. Gümnaasiumi õppekeskkond  vastab õppe -ja 

normatiivdokumentidele

13
Üldeesmärk: Sotsiaalne turvalisus on 

tagatud
1. Olemas või kättesaadav isiku vajadustele vastavad sotsiaalteenused

136 341 176 3661 161 4475

1. Valga vabatsooni/tollilao tegevusluba on olemas 

2. Valga vabatsooniga/tollilaoga  on liitunud uued ettevõtjad , kes on 

seotud tööstus-, kaubandus- või teenindustegevusega

1. Väljalangevus põhikooli III astmest on väiksem kui 1%

2. Põhikooli lõpetajatest  jätkab edasisi õpinguid vähemalt 95% 

15

Valga Põhikool on riikliku õppekava 

alusel töötav tugevat ühtlusharidust 

pakkuv kool

3. Lapsevanemate ja õpilaste  rahulolu  hariduskvaliteedi osas  on 

vähemalt 80% vastanute seas positiivne

4. Põhikooli lõpetajate lõpueksamite tulemused on vabariigi 

keskmisest tulemusest kõrgemad

5. Põhikoolis  on toetatud iga õpilase individuaalne areng

Kokku aastas 11675,5 25855,9 13351,4 12064 5096,2 68042,9

8312,5

9
Üldeesmärk: Äri- ja tootmisalad on välja  

arendatud  ja turundatud

71 415,5 248 878

14

Üldeesmärk: Tegutseb I kontrollitüübi 

vabatsoon (üldeesmärk võetud 

arengukavast välja)
0

10 1622,5

11

Üldeesmärk: Linna elanikud on 

teotahtelised,  mitmekesiseid 

meelelahutusvõimalusi hindavad, 

terviseteadlikud ja oma 

kultuurikeskkonda armastavad

407,5 5671,5 606,5

12

Üldeesmärk:  Õppeasutuste  

õppekeskkond on uuenenud ja 

õppekavale vastav

5041 1022 750 1393

84,2 65,2 67,2 67,2 66 349,8

0

1621 6

151 8357

00 0 0


