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1. Töövõimalused ja tööjõu kättesaadavus on paranenud 

Loogiline struktuur Kirjeldus, tähtajad 

Saavutamise 

indikaatorid, 

saavutustasandid 

(oodatavate tulemuste arvnäitajad) 

Kontrolli 

meetodid 

(dokument, kus tulemused fikseeritakse) 

Eeldused, riskid, 

vastumeetmed 

ÜLDEESMÄRK 

(1 mõõdetav 

üldeesmärk) 

Töövõimalused ja tööjõu kättesaadavus on 

paranenud 

 

1. Linnaelanike rahulolu töövõimalustega on viiepalli 

skaalas vähemalt 2,5 (2010 uuringu järgi 1,92) 

1. Valgamaalaste rahulolu-uuring (2010, 2012, 2014) 

 

1. Linna ettevõtlus on tugevam  

 

2. Ettevõtete rahulolu kvalifitseeritud tööjõu olemasoluga 

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

2. Ettevõtlusuuring (2011, 2013) 

 

2. Maailma- ja Eesti majandus kasvab  

3. Brutotulu saajate osakaal elanikkonnast on vähemalt 40% 

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

(2010 9%)  

3. Statistikaamet 

 

3. Valga ettevõtjad arendavad ennast 

ja oma töötajaid  

4. Keskmine brutopalk on Eesti keskmisest vähemalt 78% 

(2010 73,2%)  

4. Statistikaamet  4. Ettevõtjad osalevad aktiivselt 

piirkonnaturunduses  

OTSESED  

EESMÄRGID 

(3-5 eesmärki 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1. Ettevõtete konkurentsivõime on 

paranenud  

1.1. Tegutsevate ettevõtete arv kasvab iga aastaga  1.1. Majandusaasta aruannete töötlus   

1.2. Alustavaid ettevõtteid on iga aasta rohkem  1.2. Statistikaamet   

1.3. Vähemalt 50% ettevõtetel on äriplaan (2011 37%); 40% 

soov tegevust laiendada olemasolevates tegevusaladel (2011 

29%); 25% alustada uutel tegevusaladel (2011 15%)  

1.3. Ettevõtlusuuring 2011; 2013; 2015   

1.4. Tegutseb sotsiaalhoolekande (hõbemajanduse) 

kompetentsikeskus aastaks 2020  

1.4 Vaatlus   

2. Valga linnavalitsus toetab ettevõtluse 

arengut ja ettevõtete omavahelist koostööd  

2.1. Toetame iga-aastaselt erinevaid ettevõtlusalaseid 

projekte  

2.1. LV kinnitatud programm; linnaeelarve   

2.2. 55% Valga linna ettevõtjatest on ettevõtluskeskkonnaga 

rahul (2011 48%)  

2.2. Ettevõtlusuuring 2011; 2013; 2015   

2.3. Valga linnavalitsuses on ettevõtluse arendamise ja linna 

turundamisega tegelev struktuuriüksus ja ametikoht  

2.3. Valga LV ametite struktuur ja põhimäärused   

2.4. Vähemalt kaks korda aastas toimub Valga linna 

ettevõtjate kokkusaamine  

2.4. Kokkusaamiste kirjalikud kokkuvõtted   

2.5. Rahulolu Valga linna teenuste ja tingimustega 

viiepalliskaalas vähemalt 3,1 (2011 2,90)  

2.5. Ettevõtlusuuring 2011;2013;2015   

2.6. Ettevõtjate ja kutseõppekeskuse koostöös toimub 

vähemalt 2 ühisüritust (-koolitust) aastas  

2.6. Kokkusaamiste kirjalikud kokkuvõtted  

 
3. Ühiselt turundatakse Valga linna hea 

investeerimis- ja töökohana  

3.1.Ettevõtjate veebides ja turundusmaterjalides märgitud 

asukohana Valga linn  

3.1. Visuaalne vaatlus kord aastas   

3.2 Valga ettevõtted on kohapeal tähistatud (valgusreklaam, 

osalemine üritustel ja nende toetamine)  

3.2. Visuaalne vaatlus kord aastas   

3.3. Vähemalt 3 linna esindusüritust, mida korraldavad ja 

turundavad avalik sektor ja ettevõtted koos  

3.3. Ürituste kava ja reklaammaterjalid   
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3.4. Valga linnavalitsus ja tema allasutused teevad koostööd 

ettevõtjatega turundades linna, ettevõtteid, nende tooteid ja 

investeerimisvõimalusi  

3.4. Visuaalne vaatlus; Erinevate toodete nimekiri   

3.5. Kvalifitseeritud tööjõule pakutakse energiatõhusa 

lahendusega kaasaegseid munitsipaalkortereid  

3.5. Koostatud teostatavusuuring, projekt ja ehitatud 

näidismaja  

 

4. Informatsiooni kättesaadavus tööjõu ja 

tööpakkumiste kohta on paranenud  

4.1. Toimib ühine Valga-Valka töövahenduskeskus  4.1. Töövahenduskeskuse kasutajate arv   

4.2. Tööjõu mobiilsus on suurenenud  4.2. Tööturustatistika   

VÄLJUNDID 

(1-5 mõõdetavat 

lõpptulemust 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1.1. Investeerimisprogramm  1.1 Investeerimisvõimaluste andmebaas ja teenusstandard 

potentsiaalsete investorite teenindamiseks ning koostöö 

kinnisvaraettevõtjatega  

1.1. Trükis välja antud ja saadaval veebis   

1.2. Ettevõtlusalaste andmete koondamine ja 

ülevaate koostamine 

1.2. Ettevõtlusalaste andmete koondamine ja ülevaate 

koostamine veebis leiduva statistika põhjal  

1.2. Analüüs veebis   

1.3. Valga linna ettevõtluskeskkonna ja 

ettevõtete konkurentsivõime arendamise kava 

2014-2020 

1.3. Kava sisaldab ettevõtlustaristu arendamise, koolitus- ja 

ühisturundustegevused aastateks 2014-2020  

1.3. Kava veebis   

2.1. Valga linnavalitsuse arenguameti 

põhimääruses on ettevõtluskeskkonna 

arendamine ja linna ühisturundamine  

2.1. Valga LV arenguameti põhimääruses on ülesannetena 

linna ettevõtluskeskkonna arendamine ja linna 

ühisturunduse korraldamine ning sellega tegeleb vähemalt 

üks ametnik (hiljemalt 01.09.2012)  

2.1. Arenguameti põhimäärus ja ametijuhendid   

2.2. Valga linna ettevõtjatega seminarid ja 

kokkusaamised  

2.2. Vähemalt kaks korda aastas, milles osaleb vähemalt 50 

ettevõtjat  

2.2. Kokkusaamiste kirjalikud kokkuvõtted   

2.3. Ettevõtluse toetusmeetmete pakett aastateks 

2013-2016  

2.3. Loome 40 000 euro suuruse ettevõtlusfondi erinevate 

ettevõtlusalaste projektide toetamiseks  

2.3. LV kinnitatud kava; linnaeelarve   

2.4. Valga-Valka ettevõtjate vahelise koostöö 

arendamine ning ühise ettevõtlusinkubaatori 

loomine ettevõtjatele  

2.4. Valga-Valka ettevõtjatega toimub ühine infovahetus ja 

ühine ettevõtlusinkubaator on loodud  

2.4. Informatsioon veebis   

2.5. Sotsiaalse ettevõtluse seminaride ja 

koolituste korraldamine ettevõtjatele, noortele, 

eakatele, väikelaste emadele ning töötutele 

(„Tee oma hobi äriks!“)  

2.5.1. Igal aastal kaks sotsiaalse ettevõtluse seminari 

tööandjatele  

2.5. Äriregister, ettevõtlusuuringud, rahulolu-uuringud   

2.5.2. Sotsiaalse ettevõtlusega alustamise 

seminarid/koolitused – tee oma hobi äriks!  

  

2.6. Tööturule ligipääsu parandamine 

riskigruppidele  

2.6.1. Noorte ettevõtlikkuse toetamine  2.6.1. Mitteformaalsed ettevõtlusalased koolitused noortele; 

õpilasfirmade loomine  

 

2.6.2. Maakondliku tööhõive- ja ettevõtlikkuse tugevdamise 

kava rakendamises osalemine  

2.6.2. Maakondliku tööhõive- ja ettevõtlikkuse tugevdamise 

kava alusel teostatavad projektid ellu viidud  

 

2.6.3. Uue töövõime toetamise süsteemi (töövõimereformi) 

rakendamisele kaas aitamine  

2.6.3. Vähenenud töövõimega inimeste tööhõive on 

suurenenud  

 

3.1. Linna esindusüritused, mida korraldavad ja 

turundavad avalik- ja erasektor koos  

3.1. Vähemalt kolm üritust aastas, mille korraldamisel ja 

turundamisel osalevad koos linnavalitsus ja vähemalt 5 

Valga linna ettevõtet  

3.1. Ürituste kava ja reklaammaterjalid   

3.2. Tooted ja teenused, millega tutvustatakse 

Valga linna ja kohalikke ettevõtteid  

3.2. Valga linna suveniiridena ja esinduskingitustena 

kasutatakse Valga linna tooteid või teenuseid  

3.2. Suveniirid ja tooted   
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3.3. Valga linna turunduskava  3.3. Valga linna hea elu- ja ettevõtluskeskkonnana turundav 

kava, mida viiakse ellu üheskoos ettevõtjate ja SA 

Valgamaa Arenguagentuuriga  

3.3. Kava veebis   

3.4. Kvalifitseeritud tööjõule pakutakse 

energiatõhusa lahendusega kaasaegseid 

munitsipaalkortereid  

3.4. Valga linn pakub kvalifitseeritud tööjõule 

energiatõhusa lahendusega kaasaegseid 

munitsipaalkortereid  

3.4. Linnavararegister, ehitusregister   

4.1. Ühise Valga-Valka töövahenduskeskuse 

loomine  

4.1. Töövahenduskeskust kasutavad nii Valga kui ka Valga 

tööandjad ja tööotsijad 

4.1. Töövahenduskeskuse statistika  

4.2. Töömesside korraldamisele kaasa aitamine  4.2. Aidatakse kaasa Töötukassa ja Valka Tööbüroo poolt 

korraldatavate töömesside korraldamisele ja elluviimisele  

4.2. Tagasiside ja osalemise analüüs   
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Tegevused ja sisendid 
  

Eesmärgid ja tegevused  
Teostamise aeg ja planeeritav 

maksumus aastate lõikes (1000 €) Vastutaja Partnerid Välisvahendid Märkused, selgitused  

2017 2018 2019 2020 2021 

Üldeesmärk: Töövõimalused ja tööjõu kättesaadavus on paranenud 

Otsesed eesmärgid: 

1. Ettevõtete konkurentsivõime on paranenud 

2. Valga linnavalitsus toetab ettevõtluse arengut ja ettevõtete omavahelist koostööd 

3. Ühiselt turundatakse Valga linna hea investeerimis- ja töökohana  

4. Informatsiooni kättesaadavus tööjõu ja tööpakkumiste kohta on paranenud  

1.  1.1. Investeerimisprogramm 

1.2. Majandusaasta aruannete töötlus 

1.3. Valga linna ettevõtluskeskkonna ja ettevõtete konkurentsivõime arendamise kava 2014-2020 

1.4. Kompetentsikeskuste loomine  

  
1.1. Investorprogrammi koostamisele ja 

teenindamisele kaasaaitamine ning 

koostöö kinnisvaraettevõtjatega  

0 0 0 0 0 Arenguamet  SA Valgamaa 

Arenguagentuur (SVA), 

Tartu Ärinõuandla  

  
Andmebaas ja teenusstandard potentsiaalsete investorite 

teenindamiseks 

  
1.2. Ettevõtlusalaste andmete 

koondamine ja ülevaate koostamine  

 0  0  Arenguamet SVA  
  

Veebist kättesaadavate andmete alusel  

  
1.3. Valga linna ettevõtluskeskkonna 

arendamise kava koostamine 

0 0    Arenguamet  MV, SVA, ettevõtjad, 

Valgamaa Kutseõppe 

Keskus (VKÕK)  

  
Kava sisaldab ettevõtlustaristu arendamise, koolitus- ja 

ühisturundustegevusi.  

Teostatakse sisendiks järgmisele Valga linna 

arengukavale.  

 
1.4. Kompetentsi- ja/või 

innovatsioonikeskuste ning 

koostöövõrgustike välja arendamine 

0 50 

 

150 200  VKÕK  MV, SVA, ettevõtjad, 

Arenguamet, 

Sotsiaalabiamet  

Jah  Logistika, hoolekanne, infotehnoloogia  

 
1.4.1 Sotsiaalhoolekande 

(hõbemajanduse) kompetentsikeskuse 

loomine  

 10 1000 1000 330 VKÕK  Sotsiaalabiamet, Valgamaa 

Arenguagentuur  

  

2. 2.1. Valga linnavalitsuse arenguameti põhimääruses on ettevõtluskeskkonna arendamine ja linna ühisturundamine 

2.2. Valga linna ettevõtjatega seminarid ja kokkusaamised 

2.3. Ettevõtluse toetusmeetmete pakett  

2.4. Valga-Valka ja ümbritsevate omavalitsuste ettevõtjate koostöö ning ühine ettevõtlusinkubaator 

2.5. Sotsiaalse ettevõtluse arendamine  

2.6. Tööturule ligipääsu parandamine riskigruppidele  

  
2.1. Valga linnavalitsuse arenguameti 

põhimääruse ja ametijuhendite 

täiendamine 

      Arenguamet Kantselei 
  

Valga LV arenguameti põhimääruses on ülesannetena 

linna ettevõtluskeskkonna arendamine ja linna 

ühisturunduse korraldamine ning sellega tegeleb vähemalt 

üks ametnik  

  
2.2. Linnajuhtide ja ettevõtjate ühiste 

kokkusaamiste ja koolituste 

korraldamine ettevõtluskeskkonna 

parandamiseks 

5 5 

 

5 

 

5 5 Arenguamet Äriklubi, VKÕK  Jah, Est-Lat  Osalevad linnavalitsuse liikmed ja ametite juhatajad ning 

vähemalt 30 ettevõtjat (vähemalt kaks korda aastas) 
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2.3. Ettevõtjate teavitamine ja 

kaasamine rahvusvahelistel üritustel, 

välismessidel, visiitidel  

20 20 20 20 20 Arenguamet  Ettevõtjad  Jah, sh ettevõtjate 

osalus  

 

  
2.4. Ettevõtlusalaste projektide 

toetamine, välisinvesteeringute 

kaasamine  

40 40 40 40 40 Arenguamet Äriklubi Jah, Est-Lat või 

PKT  

Investorid, kontaktid jne  

 
2.5. Valga-Valka ja ümberkaudsete 

omavalitsuste ettevõtjate vahelise 

koostöö arendamine ning ühis(t)e 

innovaatiliste ettevõtlus-inkubaatori(te) 

loomine ettevõtjatele  

80 5 5 5 5 Arenguamet Ettevõtjad, Äriklubi Jah, Est-Lat  Koostöö Valkaga. Ühistegevuste Est-Lat projekt on heaks 

kiidetud.  

 
2.6. Sotsiaalse ettevõtluse seminaride ja 

koolituste korraldamine ettevõtjatele, 

noortele, eakatele, väikelaste emadele 

ning töötutele („Tee oma hobi äriks!“)  

2 2 2 2 2 Arenguamet, Arenguagentuur Töötukassa, Ettevõtjad,  Jah, Est-Lat või 

ESF 

 

 
2.7. Noorte ettevõtlikkuse arendamise 

toetamine ning ruumide pakkumine 

õpilasfirmadele, kes soovivad 

ettevõtlusega edasi tegeleda  

15 15 15 15 15 Arenguamet  Haridus- ja kultuuriamet, 

Arenguagentuur, MV, 

koolid, ANK, VKÕK  

Jah  Õpilaste tööpraktika soodustamine, õpilasfirmade 

aktiviseerimine, ettevõtlusõpe jne.  

 
2.8. Maakondliku tööhõive- ja 

ettevõtlikkuse tugevdamise kava 

rakendamises osalemine 

50 50 50 50  Arenguagentuur, Töötukassa  Valga LV  Jah, ESF   

 
2.9. Uue töövõime toetamise süsteemi 

(töövõimereformi) rakendamisele kaas 

aitamine  

0 0 0 0 0 Töötukassa  Valga LV  Jah, ESF   

3. 3.1. Linna esindusüritused, mida korraldavad ja turundavad koos avalik- ja erasektor  

3.2. Tooted ja teenused, millega tutvustatakse Valga linna ja kohalikke ettevõtteid 

3.3. Valga linna turunduskava 

3.4. Kaasaegsed munitsipaalkorterid kvalifitseeritud tööjõule 

  
3.1. Linna esindusürituste 

(linnapäevad, militaarfestival, 

mihklilaat) korraldamisel ja 

turundamisel kaasatakse ettevõtjate 

esindajad 

0 0 0 0 0 Arenguamet VIKP, KHK, Kantselei 
  

Vähemalt kolm üritust aastas, mille korraldamisel ja 

turundamisel osalevad koos linnavalitsus ja vähemalt 5 

Valga linna ettevõtet  

  
3.2. Valga LV ja tema allasutused 

kasutavad esinduskingitustena Valga 

linna ja selle ettevõtteid tutvustavaid 

tooteid 

10 10 10 10 10 Arenguamet Kantselei, Valga 

Linnavolikogu  

  
Valga linna suveniiridena ja esinduskingitustena 

kasutatakse Valga linna tooteid või teenuseid  

  
3.4. Koostatakse Valga linna ja 

kohalike ettevõtete ühine 

turundamiskava  

     Arenguamet Ettevõtjad  
  

Valga linna hea elu- ja ettevõtluskeskkonnana turundav 

kava aastateks 2015-2020. Koostatud.  

  
3.5. Valga linn pakub kvalifitseeritud 

tööjõule energiatõhusa lahendusega 

kaasaegseid munitsipaalkortereid 

1000 1500 0 0 0 Linnamajandusamet Arenguamet, MKM, 

ettevõtjad  

ERDF  
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4.  4. Informatsiooni kättesaadavus tööjõu ja tööpakkumiste kohta on paranenud  

 
4.1. Ühise Valga-Valka ja 

ümberkaudsete omavalitsuste 

töövahenduskeskuse loomine  

 10    Arenguamet Töötukassa, Valka tööbüroo  ESF Koostöö Valkaga ja ümberkaudsete kohalike 

omavalitsustega  

 
4.2. Töömesside korraldamisele kaasa 

aitamine  

1 1 1 1 1 Arenguamet  Töötukassa, Valka 

tööbüroo, Kantselei  

Est-Lat   
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2. Hea mainega ja konkurentsivõimeline gümnaasiumiharidus  

Loogiline struktuur Kirjeldus, tähtajad 

Saavutamise 

indikaatorid, 

saavutustasandid 

(oodatavate tulemuste arvnäitajad) 

Kontrolli 

meetodid 

(dokument, kus tulemused fikseeritakse) 

Eeldused, riskid, 

vastumeetmed 

ÜLDEESMÄRK 

(1 mõõdetav 

üldeesmärk) 

Hea mainega ja konkurentsivõimeline 

gümnaasiumiharidus 

1. Kogukond arvab Valga linnas pakutavast 

gümnaasiumiharidusest hästi. Rahulolu on võrreldes 2010. 

aastaga paranenud.  

1. Rahulolu uuringu tulemused maakondliku uuringu põhjal   

2. Valga Gümnaasiumi sisehindamise aruandest tulenevad 

parendustegevused avaldavad positiivset mõju kooli 

mainele.  

2. Sise-ja välishindamise aktid, uus arengukava   

3. Valga Gümnaasiumis komplekteeritakse alates 2012. 

aastast igal õppeaastal vähemalt 3 paralleeli 10. klasse.  

3. EHIS   

4. Teistest omavalitsustest Valga Gümnaasiumisse õppima 

tulijaid on vähemalt 15 õpilast aastas.  

4. EHIS   

5. Valga linna põhikoolilõpetajatest, kes soovivad jätkata 

õpinguid ainult gümnaasiumiastmes valib õpinguteks 

vähemalt 85% Valga Gümnaasiumi.  

5. EHIS   

6.Valga Gümnaasiumi lõpetajate riigieksamite tulemused on 

vabariigi keskmistest tulemustest kõrgemad ja 95% 

lõpetajatest jätkab õpinguid järgmisel õppetasemel.  

6. EHIS   

OTSESED  

EESMÄRGID 

(3-5 eesmärki 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1. Valga Gümnaasiumis on välja arendatud 

vähemalt 5 õppesuunda.  

1. Õppesuundade õppekavad on väljatöötatud  1. EHIS. Õppekavad on avaldatud kooli kodulehel.   

1.1. humanitaarsuund alates 2012/2013    

1.2. reaalsuund alates 2012/2013    

1.3 majandus ja IT suund alates 2012/2013    

1.4. kunstisuund alates 2013/2014    

1.5. riigikaitsesuund alates 2014/2015    

2. Valga Gümnaasium on õppiv organisatsioon  2.1.Koolil on toimiv, direktori kinnitatud, kogu personali 

hõlmav täiendkoolitusplaan.  

2.1.Täiendkoolitusplaan, EHIS  

2.2. Kooli personali iga liige osaleb aastas vähemalt kahel 

sisekoolitusel 16 tunni ulatuses ja individuaalsetel 

koolitustel vähemalt 8 tundi.  

2.2. Koolitustõendid, EHIS   

3. Valga Gümnaasiumi õpikeskkond vastab 

riiklikule õppekavale ja väljaarendatud 

õppesuundadele  

3.Valga Gümnaasiumi õppeklassid on komplekteeritud 

kaasaegsete õppevahenditega aastaks 2014-2016. On 

väljaehitatud kolm arvutiklassi (2013-2016), keemia, 

füüsika, bioloogiaklassid (2013-2016), kunstiklass (2014) ja 

riigikaitsesuuna klass (2015-2016).  

3.Vaatlus   
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4. Valga Gümnaasiumis annavad loenguid 

külalislektorid kõrgkoolidest  

4. Alates 2013. aastast toimub õppeaastas gümnasistidele 

vähemalt 6 loengut õppesuuna kohta kõrgkoolide lektoritelt.  

4.1. Loengute arv, kajastatus kodulehel, mujal meedias, 

EHIS  

 

5. Valga Gümnaasiumis on 

täiendkoolituskeskus  

5.1. Arendusjuht/täienduskoolituse koordineerija töötab 

Valga Gümnaasiumis alates 2013.a.  

5.1.Ametijuhend   

5.2. Toimuvad ettevalmistuskursused: gümnaasiumisse 

astumiseks ja riigieksamite ettevalmistuskursused vähemalt 

3 õppeaines aastas (alates 2014) ning „eelõpe” põhikooli 7.-

9.klasside õpilastele.  

5.2. Õppekavad, meedia ja kodulehe kajastused   

5.3 Keelekursuste ja muude oskuskursuste toimumine ( 3 

kursust aastas) alates 2014. aastast.   

5.3. õppekavad, koduleht   

5.4. Täiendkoolitused õpetajatele ja lapsevanematele 

vähemalt 2 korda aastas, alates 2013. aastast.  

5.4. Täiendkoolituse kava, tõendid, koduleht, meedia   

5.5.Mittestatsionaarses õppevormis on võimalik omandada 

keskharidust alates 2019. aastast.  

5.5. EHIS; koduleht, meedia   

VÄLJUNDID 

(1-5 mõõdetavat 

lõpptulemust 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1. Valga Gümnaasiumis on välja arendatud 

vähemalt 5 õppesuunda  

1.1. humanitaarsuund alates 2012/2013  1.1. EHIS   

1.2. reaalsuund alates 2012/2013  1.1. EHIS   

1.3 majandus ja IT suund alates 2012/2013  1.1. EHIS   

1.4. kunstisuund alates 2013/2014  1.1. EHIS   

1.5. riigikaitsesuund alates 2014/2015  1.1. EHIS   

2. Kogu kooli personali hõlmav 

täiendkoolitussüsteem  

2. Koolitusplaan on koostatud ja täiendatakse iga-aastaselt 

lähtuvalt arenguvestluste tulemustest ja kooli arengukavast.  

2.EHIS   

3. Valga Gümnaasiumis on kvaliteetne ja 

kaasaegne õppekeskkond  

3. Õppesuundadele vastavad kabinetid on komplekteeritud.  3.Sisehindamisaruanne, vaatlus, hinnang   

3.1 arvuti-ja IT klassid(3) 2013-2016   

3.2.kunstiklass,-stuudio 2014-2016   

3.3.keemia, füüsika, bioloogiaklassid 2013-2016   

3.4.siseturvalisuse suuna baasi arendamine 2016   

 
4. Valga Gümnaasiumil on koostöölepingud 

kõrgkoolidega  

4. Koostatud on loenguteplaan. Alates 2014. a-st toimub 

igale õppesuunale 5 kuni 6 tunnist loenguseeriat.  

4. Loenguteplaan, koduleht   

5. Valga gümnaasiumis töötab 

täiendkoolituskeskus/osakond  

5.1. Arendusjuhi/täiendkoolituskoordinaatori palkamine 

hiljemalt 2013. aastast.  

5.1. Tööleping, ametijuhend   

5.2.On välja töötatud ettevalmistuskursuste õppekavad 

põhikoolide ja gümnaasiumilõpetajatele.  

5.2. EHIS, kursuste õppekavad   

5.3.Toimuvad ettevalmistuskursused gümnaasiumisse 

astumiseks ja gümnaasiumilõpueksamite täiendkursused: 

vähemalt 3 õppeaines alates 2014.  

5.3.Osavõtjate nimekiri  
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5.4. pedagoogikaalaste ning ainevaldkondlike kursuste 

õppekavad- alates 2013, toimumissagedus kord kvartalis.  

5.4. Arengukava, kodulehel kajastatus, tööplaan   

5.5. On võimalus omandada mittestatsionaarselt 

keskharidust alates 2019. aastast.  

5.5. EHIS   
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Tegevused ja sisendid  

  

Eesmärgid ja tegevused  
Teostamise aeg ja planeeritav 

maksumus aastate lõikes (1000 €) Vastutaja Partnerid Välisvahendid Märkused, selgitused  

2017 2018 2019 2020 2021 

Üldeesmärk: Hea mainega ja konkurentsivõimeline gümnaasiumiharidus 

Otsesed eesmärgid: 

1. Valga Gümnaasiumis on välja arendatud vähemalt 3 õppesuunda. 

2. Valga Gümnaasium on õppiv organisatsioon. 

3. Valga Gümnaasiumi õpikeskkond vastab riiklikule õppekavale ja väljaarendatud õppesuundadele.  

4. Valga Gümnaasiumis toimuvad loengud kõrgkoolide külalislektoritelt 

5. Valga Gümnaasiumis on täiendkoolituskeskus 

6. Parimate gümnasistide stipendium  

1. Väljaarendatud 5 õppesuunda ja nende õppekavad 

Humanitaarsuund 2012/2013 

Reaalsuund 2012/2013 

Majandus-ja IT suund 2012/2013 

Kunstisuund 2013/2014 

Riigikaitsesuund (siseturvalisuse suund) 2014/2015  

 1.1. Töörühmade moodustamine, nende 

tegevus õppesuundade 

väljaarendamiseks ja pidevaks 

täiendamiseks  

     Valga Gümnaasium (VG)  Valga Linnavalitsus (LV), 

Tartu Ülikool (TÜ), Tallinna 

Tehnikaülikool (TTÜ), jt 

kõrgkoolid 

   Töörühmad moodustatud.  

 1.2. Kolme (humanitaar-, reaal-, 

majandus (s.h ettevõtlusõpe) ja IT ) 

õppesuuna väljatöötamine, arendamine 

ja rakendamine, täiendamine, 

õppekavade turundamine  

     VG  Valga LV, TÜ, TTÜ jt. 

kõrgkoolid 

   Tehtud.  

 1.3. Kunsti õppesuuna väljatöötamine ja 

vastava kvalifikatsiooniga spetsialistide 

palkamine ja rakendamine valikainena  

0 

 

0 0 0  VG Valga LV, Tartu Kõrgem 

Kunstikool, TÜ Viljandi 

Kultuuriakadeemia, Valka 

Kunstikool 

Jah 
  

 

 

 

1.4. Siseturvalisuse õppesuuna 

väljatöötamine ja vastava 

kvalifikatsiooniga spetsialistide 

palkamine ja rakendamine, turundamine  

0 

 

0 0 0 0 VG Valga LV, 

Kaitseministeerium, Balti 

Kaitsekolledž, 

Sisekaitseakadeemia jt. 

kõrgkoolid  

Jah 
  

2. Kogu kooli personali hõlmav täiendkoolitussüsteem (plaan) 

 2.1. Koolitusvajaduse kaardistamine 

(arenguvestlused, arengukavaga 

võrdlemine) 

0 

 

0 0 0 0 VG 
      

 2.2. Koolitusplaani koostamine kogu 

personalile 

0 

 

0 0 0 0 VG 
      

 2.3. Koolitusplaani iga-aastane 

elluviimine 

0 0 0  0 VG Valga LV, kõrgkoolid, 

koolitusasutused 

Jah 
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3. Kvaliteetne ja kaasaegne õppekeskkond 

 3.1. Õppesuundadele vastavate 

kabinettide komplekteerimine 

  

  

    VG Valga LV, Tiigrihüppe SA, 

HTM 

Jah  Tehtud. 

 3.1.1. kaasaegsete arvutiklasside (2) 

komplekteerimine 

0 0 0 0  VG Valga LV, Tiigrihüppe SA, 

HTM  

Jah 
  

 3.1.2. kunstiklassi, - stuudio  0 0 0 0 0 VG Valga LV, TÜ, Tiigrihüppe 

SA, HTM, Tartu Kõrgem 

Kunstikool, HTM 

Jah 
  

 3.1.3. keemia, füüsika, 

bioloogiaklasside komplekteerimine 

0 0 0 0  VG Valga LV, TÜ, Tiigrihüppe 

SA, HTM 

Jah 
  

 3.1.4. Siseturvalisuse suuna baasi 

arendamine 

0 0 0 0 0 VG Valga LV, HTM, 

Sisekaitseakadeemia, jt 

kõrgkoolid, Kaitseliit, 

Kaitseministeerium 

Jah 
  

4. Koostöölepingud kõrgkoolidega 

Välislektorite loengute plaan 

 4.1. Loengute plaani koostamine ja 

kooskõlastamine 

0,1 0 0 0 0 VG TÜ, TTÜ, Tartu Kõrgem 

Kunstikool, TÜ Viljandi 

kultuuriakadeemia, 

Sisekaitseakadeemia 

    

 4.2. Õppeaastas viiakse läbi vähemalt 5 

kuni 6 tunnist välislektorite 

loenguseeriat igale õppesuunale 

arvestatuna 

0 

 

0 0  0 VG TÜ, TTÜ, Tartu Kõrgem 

Kunstikool, TÜ Viljandi 

kultuuriakadeemia, 

Sisekaitseakadeemia  

Jah  2014. aastal oli 3-4 lektorit  

5. VG-s on täiendkoolituskeskus/osakond 

Ettevalmistuskursuste õppekavad põhikoolide lõpetajatele, gümnaasiumilõpetajatele, mida aktiivselt turundatakse 

 5.1. Arendusjuht/täiendkoolituse 

koordineerija palkamine 

0 

 

0 0 0  VG Valga LV;    Arendusjuht palgatud  

 5.1.1. Kooli turundusplaani koostamine 

ja elluviimine  

0 0 0 0  0 VG  Valga LV    

 5.2. Põhikooli ja gümnaasiumi 

õppekavade omavaheline sidumine, 

vastavasisuliste täiendkoolituste 

läbiviimine, õppekavade 

väljatöötamine, turundamine, 

elluviimine  

0 

 

0 0 0 0 VG ja PK, Valga 

Priimetsa kool 

Valga LV, Valga MV, 

koolid, HTM, Valga 

maakonna koolid  

  

 5.3. Ettevalmistuskursuste (vähemalt 3 

õppeaines) pakkumine põhikooli 

lõpetajatele ja riigieksamite 

ettevalmistuskursused gümnasistidele 

riigieksamiteks, eelõppe korraldamine 

põhikooli 7.-9.klasside õpilastele 1x 

nädalas 3 tundi; Kursuste aktiivne 

turundamine, elluviimine  

0 0 0 0 0 VG Valga LV, H TM, maakonna 

koolid 
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 5.4. Täiendkoolitused (pedagoogika ja 

ainevaldkondlikud) Valgamaa 

õpetajatele. Kursused lapsevanematele 

3 0 0 0 0 VG Valga LV,  HTM, SA Innove   

 5.5. Täiskasvanud õppijatele 

keskhariduse võimaldamine 

0  0 0 0 0 VG ja VKÕG (Valga 

Kaugõppe-gümnaasium) 

Valga LV, HTM   

6.  Parimate gümnasistide stipendium  

 6.1. Stipendiumi statuudi koostamine, 

kinnitamine ja rakendamine  

12 12 14 14 14 VG, Valga LV  Valga Gümnaasiumi 

hoolekogu  
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3. Linnaruum on moodne, korrastatud, funktsionaalne ja energiasäästlik 

Loogiline struktuur Kirjeldus, tähtajad 

Saavutamise 

indikaatorid, 

saavutustasandid 

(oodatavate tulemuste arvnäitajad) 

Kontrolli 

meetodid 

(dokument, kus tulemused fikseeritakse) 

Eeldused, riskid, 

vastumeetmed 

ÜLDEESMÄRK 

(1 mõõdetav 

üldeesmärk) 

Linnaruum on moodne, korrastatud, 

funktsionaalne ja energiasäästlik 

1. 2020. aastaks on Valga linnaruum heaperemehelikult 

korrastatud elupaik, millega on rahul vähemalt 35 % 

linlastest  

1. Valgamaa rahulolu uuring (2010. aastal pidas Valgat 

heaks elupaigaks 28 %, 2012. aasta pidas Valgat turvaliseks 

elupaigaks 24 % küsitletutest)  

 

2. Valga linna strateegilised arengudokumendid (sh linna 

arengu kava ja üldplaneering) on kooskõlas ja toetavad 

linna säästvat arengut 

2. Strateegilised arengudokumendid 

 

 

OTSESED  

EESMÄRGID 

(3-5 eesmärki 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1. Valga linnatuumiku muinsuskaitseala avalik 

ruum ja avalikku ruumi ümbritsevad ehitised 

on linnamiljööd ilmestavad  

 

1.1. 2020. aastaks ei ole Valga linnatuumiku 

muinsuskaitsealal ümbrust või linnapilti kahjustavaid ehitisi 

(korrastatud on vähemalt muinsuskaitsealal paiknevate 

hoonete seisukorrahinnangus tulemuse väga halb ja halb 

saanud hooned)  

1.1. Ehitisregister ja tulemuste analüüs   

1.2. Valga ja Valka kesklinnade ühine areng on Valka 

kihelkonnaga kokku lepitud  

1.2. Projekti dokumentatsioon   

2. Valga linnapildis ei ole ümbrust tunduvalt 

kahjustavaid kinnistuid  

2. Tänavate äärsete hoonete seisukord on kaardistatud ning 

hinnangud on antud  

2. Andmekogu, ehitisregister (ettekirjutuste osas)   

3. Valga linna tänavavõrgustik vastab 

kaasaegsetele nõudmistele ja on säästvat 

linnaliiklust soodustav  

3.1. 2020. aastaks on põhitänavad (Valga linna 

üldplaneeringu järgi 17 km) viidud vastavusse tänava 

rajatistele ja nende seisukorrale esitatud nõuetega  

3.1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2002. a 

määrus nr 45 Tee seisundinõuded  

 

3.2. Linna katva kergliiklusteede võrgustiku arengukava ja 

väljaehitamine  

3.2. Eesti Standard EVS 843:2003 Linnatänavad   

3.3. Kesklinnas on vähenenud raskeveokite liikluskoormus  3.3. Liiklust kesklinnast ümbersuunavat tänavate projektid e 

dokumentatsioon  

 

4. Valga linna munitsipaalomandisse kuuluvad 

ehitised on renoveeritud või ehitatud 

energiasäästlikkuse põhimõttel  

4. Alates 2012. aastast täidetakse Valga linna 

munitsipaalhoonete renoveerimisel või ehitamisel vähemalt 

energiatõhususe miinimumnõudeid ja vähendatakse hoonete 

energiatarvet vähemalt 20% ulatuses  

4. Väljastatud energiamärgised (Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 17.12.2008. a määrus nr 107 

Energiamärgise vorm ja väljastamise kord1)  

 

5. Jätkata Valga linna tehnovõrkude ja –trasside 

väljaehitamist uutele liitujatele 

5.1. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga varustatavuse 

viimane etapp on väljaehitatud 

5.1. Projekti dokumentatsioon  

5.2. Valga linna kaugküttepiirkonnas (määratud Valga linna 

üldplaneeringuga) soositakse tarbijate varustamist soojusega  

5.2. Projekti dokumentatsioon  

6. Valga linnaruumi roheline keskkond on 

heakorrastatud  

6.1. Korrastatud Tambre paisjärv  6.1. Projekti dokumentatsioon   

6.2. Väljaarendatud rohealade võrgustik (Räni park, Räni 

org, Peebu park, Säde park, Linnapark, Linnamets)  

6.2. Maastikuhoolduskava  

6.3. Väljaarendatud Pedeli luht  6.3. Projekti dokumentatsioon  

VÄLJUNDID 

(1-5 mõõdetavat 

lõpptulemust 

1.1. Väljaehitatud Valga linna ajalooline 

keskväljak ja Valga ja Valka ühine linnaväljak 

(sh ühendustee Valga ja Valka kirikute vahel)  

1.1. Uus avalik ruum linlastele  1.1. Ehitisregister (kasutusload)   
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pingereas 

nummerdatult) 

 

1.2. Renoveeritud Jaani kirik  1.2. Kiriku fassaad ja ruumid on renoveeritud, hoone 

tehnosüsteemid väljaehitatud  

1.2. Ehitisregister   

1.3. Heakorrastatud kinnistud Valga 

linnatuumiku muinsuskaitsealal, sh Riia tn 5 ja 

Riia tn 7  

1.3. Hoonete fassaadid on renoveeritud, hoovid on 

korrastatud, hooned on igapäevases kasutuses  

1.3. Ehitisregister (ehitusload, kirjalikud nõusolekud, 

kasutusload), MTR, Valga LV linnahooldusameti 

ettekirjutused  

 

1.4. Uuendatud Valga linnatuumiku 

muinsuskaitseala tänavarajatised (sõiduteed, 

kõnniteed, tänavavalgustus, tänavamööbel)  

1.4. Tänavarajatised on kvaliteetsed ja arvestavad 

Universaalse Disaini põhimõtteid (keskkond ja rajatised on 

kasutatavad kõikidele inimgruppidele)  

1.4. Projekt dokumentatsioon   

1.5. Heakorrastatud ja uuendatud Valga 

linnatuumiku muinsuskaitseala haljastus  

1.5. Valga linnatuumiku muinsuskaitse ala haljastus on 

liigirohke ja värviküllane  

1.5. Projekti dokumentatsioon   

2.1. Omatakse ülevaadet Valga linna kinnistute 

seisukorrast ja kasutusvaldkonnast  

2.1. Andmekogus on andmed, mis võimaldavad teha 

informatiivseid päringuid  

2.1. Andmekogu   

2.2. Linnapilti tunduvalt kahjustavate kruntide 

omanikud on heakorrastanud krundid  

2.2. Krundi omanikud on krundid korrastanud  2.2. Ehitusjärelevalve ja heakorra järelevalve   

2.3. Linn on kasutusvaldusega või omandatud 

krundid heakorrastanud  

2.3. On sõlmitud asjaõiguslepingud või kasutusvalduse 

lepingud  

2.3. Leping   

3.1. Rekonstrueeritud sõidu- ja kõnniteed  3.1. Vähemalt põhitänavad ja nende kõnniteed on nõuetele 

vastavad  

3.1. Projekti dokumentatsioon, Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 17.12.2002. a määrus nr 45 Tee 

seisundinõuded  

 

3.2. Uus tänavavalgustus  3.2. Tänavavalgustust on uuendatud  3.2. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

3.3. Väljaehitatud uued kergliiklusteed, sh 

kergliiklusteede võrgustiku ühendus Valga 

raudteejaamaga (sh jalgrattaparklad ja –

hoiukohad)  

3.3. Valmis on ehitatud 14 km uusi kergliiklusteid  3.3. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

3.4. Rekonstrueeritud sillad (Pikk tänav, Tartu 

tänav, Pärna puiestee)  

3.4. Pedeli jõge ületavad sillad on rekonstrueeritud  3.4. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

3.5. Avalike mootorsõidukite parklate 

rekonstrueerimine ja uute ehitamine  

3.5. Kuus avalikult kasutatavat parklat on välja ehitatud  3.5. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

3.6. Ümberkorraldatud 

ühistranspordivõrgustikus on kasutusel 

minielektribussid või biogaasil töötavad 

väikebussid  

3.6. Minielektribussid või biogaasil töötavad väikebussid on 

olemas  

3.6. Autoregister   

4.1. VIKP on teemapark  4.1. VIKP on atraktiivne teemapark  4.1. Projekti dokumentatsioon   

4.2. Renoveeritud Valga raekoda 4.2. Valga reakoda on renoveeritud 4.2. Projekti dokumentatsioon  

4.3. Renoveeritud Valga raudteejaam  4.3. Valga raudteejaam on renoveeritud  4.3. Projekti dokumentatsioon   

4.4. Munitsipaalelamispindade pakkumine on 

suurenenud  

4.4. Linnal on munitsipaalkorterid  4.4. Kinnistusraamat   

4.5. Väljaehitatud jäätmejaam ja linnaruumis 

avalikud jäätmete kogumise punktid (sh 

jäätmemajad) 

4.5. 2020. a on Valga linnas toimiv jäätmete kogumise 

süsteem  

4.5. Projekti dokumentatsioon, aruanded   
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5.1. Lõpetatud on Valga linna ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooniga varustatuse väljaehitamine  

5.1. Kõigil tarbijatel on võimalik liituda ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooniga  

5.1. Ehitisregister (kasutusload) ja liitumislepingud   

5.2. Olemasoleva kaugküttesüsteemi 

rekonstrueerimine  

5.2. Etapiliselt on rekonstrueeritud soojatorustikke (nt Pärna 

puiestee, Vee tänava, Sepa tänava, Laia tänava, Pargi tänava 

jne piirkonnad)  

5.2. Ehitisregister (kasutusload)   

6.1. Korrastatud Tambre paisjärv  6.1. Tambre paisjärv on heakorrastatud ja kasutatav linlaste 

poolt  

6.1. Projekti dokumentatsioon, vee erikasutusluba, 

Ehitisregister  

 

6.2. Korrastatud rohealade võrgustik (Räni park, 

Räni org, Peebu park, Säde park, Linnapark, 

Linnamets)  

6.2. Pargid ja rohealad on heakorrastatud ja seotud ühtseks 

rohevõrgustikuks  

6.2. Projekti dokumentatsioon   

6.3. Väljaarendatud Pedeli luht Pika tänava 

sillast allavoolu  

6.3. 2020. a on olemas visioon ja ideekavandid maa-ala 

arendamiseks  

6.3. Projekti dokumentatsioon   

6.4. Linnametsade jätkusuutlik majandamine  6.4. Linnametsa tootlikkuse ja elujõulisuse ning 

mitmekesine ja tõhusa kasutamise tagamine  

6.4. Metsamajandamiskavad   

6.5. Korrastatud piirala ja Konnaoja  6.5. Konnaoja ja piirala on heakorrastatud  6.5. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

6.6. Pedeli virgestusala – poolsaare kontsertpaik  6.6. Olemas on kontsertpaiga tarvis vajalik taristu  6.6. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

6.7. Rohelised matkarajad (Valga-Valka)  6.7. Valga-Valka matkarajad on tähistatud ja kasutatavad  6.7. Matkakaardid   

TEGEVUSED 

(nummerdatult pea- 

ja alam- tegevused 

ehk tööd, mis tuleb 

iga väljundi 

saamiseks ära teha) 

1.1. Valga linna 8. kvartali muinsuskaitse 

eritingimuste koostamine projekteerimiseks  

1.1. 2014. a tellitakse muinsuskaitse eritingimused 

detailplaneeringu ja projekti koostamiseks  

1.1. Muinsuskaitse eritingimused   

1.2. Valga linna 8. kvartali ideekonkurssi 

läbiviimine avaliku ruumi planeerimiseks, 

projekteerimiseks ja projekti koostamine  

1.2. 2015. a on läbi viidud ideekonkurss projekteerija 

leidmiseks ja on sõlmitud leping planeeringu koostamiseks 

ja projekteerimiseks  

1.2. Projekti dokumentatsioon, leping   

1.3. Valga linna 8. kvartali avaliku ruumi 

väljaehitamine, sh Riia tn 5 ja Riia tn 7 hoonete 

rekonstrueerimine 

1.3. 2018. a on lõpetatud Valga linna 8. kvartali avaliku 

ruumi väljaehitamine  

1.3. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

1.4. Valga ja Valka linna ühise linnakeskuse ja 

piiriala ideekonkurssi läbiviimine, 

projekteerimine ja ehitamine 

1.4. 2020. on lõpetatud Valga ja Valka linna ühise 

linnaväljaku ja piiriala avaliku ruumi ehitamine 

1.4. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister  

1.5. Jaani kiriku renoveerimine  1.5. Jaani kirik on renoveeritud  1.4. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

1.6. Linnaruum muudetakse avatuks ja tehakse 

kinnistute omanikele selgitustööd hoonete ja 

kruntide renoveerimise ja korrastamise kohta  

1.6. Linnatuumiku muinsuskaitse ala kinnistute omanikud 

on teadlikud hoonete renoveerimise võimalustest, sh 

võimalustest toetuste taotlemiseks ja kohustusest korrastada 

hoonet ümbritsev territoorium  

1.5. Aruanded   

1.7. Kesk tänava ja Vabaduse tänava 

tänavarajatiste projektide koostamine välja 

ehitamine  

1.7. Valga linnatuumiku peatänavate rajatised (Kesk ja 

Vabaduse tänav) on sobilikud muinsuskaitsealale ja 

parendavad tänavate miljööd  

1.6. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister, linnaruumi 

analüüs enne ja pärast tööde läbiviimist  
 

1.8. Uue linnamööbli hankimine ja 

paigaldamine  

1.8. Uus linnamööbel on Valga linnatuumiku 

muinsuskaitsealale sobilik ja parendab miljööd  

1.7. Projekti dokumentatsioon, linnaruumi analüüs enne ja 

pärast tööde läbiviimist  
 

1.9. Valga linnatuumiku muinsuskaitseala 

haljastusprojekti koostamine ja haljastuse 

rajamine (sh kõrghaljastuse uuendamine) 

1.9. Valga linnatuumiku muinsuskaitse ala haljastus on 

liigirohke ja värviküllane  

1.8. Projekti dokumentatsioon, linnaruumi analüüs enne ja 

pärast tööde läbiviimist  
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2.1. Koondatud ühte andmekogusse tühjalt 

seisvate hoonetega ja alakasutatud krundid, sh 

ümbrust tunduvalt kahjustavad krundid  

2.1. Andmebaas on koostatud ja täiendatakse andmeid 

järjepidevalt  

2.1. Andmekogu   

2.2. Valimisse koondatud krundi omanikega on 

saavutatud kontakt omandi kasutamise eesmärgi 

väljaselgitamiseks  

2.2. Krundi omanikega on saavutatud kontakt ja saadud 

informatsioon, mis eesmärgil omandit vallatakse  

2.2. Andmekogu   

2.3. Krundi omanikele on selgitatud 

(ettekirjutused) omandiga kaasnevaid kohustusi  

2.3. Omanikud on asunud korrastama enda omandeid ja 

vastutama nende eest  

2.3. Andmekogu, ehitusjärelvalve, heakorra järelevalve   

2.4. Saavutatud ümbrust kahjustavate krundi 

omanike ja Valga linna vahel kokkulepped 

hoonete lammutamiseks, kasutamiseks või 

korrastamiseks  

2.4. On sõlmitud asjaõiguslepingud või kokkulepped  2.4. Leping   

 2.5. Ümbrust kahjustavad ja alakasutatud 

krundid on heakorrastatud  

2.5. Põhitänavate äärsed krundid on heakorrastatud  2.5. Ehitusregister   

3.1. J. Kuperjanovi tänava sõidutee ja kõnnitee 

rekonstrueerimine  

3.1. J. Kuperjanovi tänav on rekonstrueeritud  3.1. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

3.2. Kungla tänava rekonstrueerimine lõigus 

Vabaduse kuni Pikk tänav  

3.2. Kungla tänav on rekonstrueeritud  3.2. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

3.3. Lõuna tänava rekonstrueerimine  3.3. Lõuna tänav on rekonstrueeritud  3.3. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

3.4. Pika tänava rekonstrueerimine lõigus Kase 

kuni Vahtra tänav  

3.4. Pikk tänav on rekonstrueeritud  3.4. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

3.5 Valga linna tootmis- ja ettevõtlusalade 

peamiste ühendusteede rekonstrueerimine 

(Petseri tänav, Saviaugu tänav, Kirde tänav, 

Rükkeli tänav) 

3.5. Ühendusteed on rekonstrueeritud 3.5. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister  

3.6. Vee tänava rekonstrueerimine 3.6. Vee tänav on rekonstrueeritud 3.6. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister  

3.7. Mäe tänava rekonstrueerimine 3.7. Mäe tänav on rekonstrueeritud 3.7. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister  

3.8. Võru tänav ja Vabaduse tänav (tugimaantee 

nr 67 Võru –Mõniste -Valga) seisukorra 

parandamine  

3.8. Valga linnas asuv tugimaantee on projekteeritud ja 

rekonstrueeritud  

3.8. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

3.9. J. Kuperjanovi tänav ja Tambre tee 

(kõrvalmaantee nr 23119 Valga – Suurekõrtsi) 

seisukorra on parandamine  

3.9. Valga linnas asuva kõrvalmaantee osa on projekteeritud 

ja rekonstrueeritud.  

3.9. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

3.10. Tartu ja Pika tänava ristmiku 

rekonstrueerimine 

3.10.Tartu ja Pika tänava ristmik on rekonstrueeritud 3.10. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister  

3.11 Uute kõnniteede rajamine või 

olemasolevate rekonstrueerimine (Maleva, 

Kungla, Kesk tänav) 

3.11. Linnatänavate kõnniteed on viidud vastavusse 

nõuetega 

3.10. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister  

3.12. Linna tänavavalgustuse uuendamine 

energiasäästlikuks  

3.12. Tänavavalgustus on rekonstrueeritud  3.12. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   
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3.13. Senini valgustamata linnatänavate 

valgustamine  

3.13. Tänavad on varustatud valgustusega 3.13. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister  

3.14. Tibina tee kergliiklustee tänavavalgustuse 

väljaehitamine  

3.14. Tibina teele on rajatud uus tänavavalgustus  3.14. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

3.15 Vahtra, Metsa, Karja, Viadukti, Lõuna ja 

Võru tänava ning Jaama puiestee 

kergliiklusteede väljaehitamine 

3.15. Valmis on uued kergliiklusteed ja moodustavad 

olemasolevatega võrgustiku  

3.15. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

 3.16. Valgamaa Kutseõppekeskuse ja kesklinna 

ühendamine kergliiklusteega  

3.16. Viljandi tänavalt on otse kesklinna võimalik saada 

mööda kergliiklusteed  

3.16. Projekt dokumentatsioon, Ehitisregister   

3.17. Viljandi tänava kergliiklustee ehitamine 

koos Kampuse bussipeatusega  

3.17. Viljandi tänav on rekonstrueeritud  3.17. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

3.18. Ühiskondlike hoonete juures on välja 

ehitatud jalgrattaparklad või jalgrattahoidjad  

3.18. Parkimisalad või hoiukohad on välja ehitatud ja 

varustatud vastava inventariga  

3.18. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

3.19. Pika tänav, Tartu tänav, Pärna puiestee 

sildade rekonstrueerimisprojekti koostamine ja 

rekonstrueerimine  

3.19. Sillad on rekonstrueeritud  3.19. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

3.20. Kesklinna avalikult kasutatavate parklate 

väljaehitamine ja tähistamine  

3.20. Parklad on väljaehitatud koos valgustusega ja 

ühendatud avalikult kasutatavate tänavatega  

3.20. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

3.21. Minielektribussidega või biogaasil 

töötavate bussidega linnaliini käivitamine  

3.21. Bussid on soetatud ja Valga ja Valka vahel on 

sõidavad liini  

3.21. Projekti dokumentatsioon, Autoregister   

3.22 Linna ühistranspordi võrgustiku 

kasutajasõbralikuks muutmine ja 

sõidugraafikute avalikustamine (sh liinide 

viimine Valka linna) 

3.22. Ühistranspordiliinid arvestavad kasutajate vajadustega 

ja sõidugraafikud on kättesaadavad 

3.22. Ühistranspordi korrastamise projekt, avalikustatud 

sõidugraafikud 
 

4.1. VIKP teemapargi projekti koostamine ja 

projektijärgne väljaarendamine (sh peahoone ja 

simulatsioonikeskus) 

4.1. VIKP territoorium ja hooned on väljaehitatud 

atraktiivseks teemapargiks  

4.1. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

4.2. VIKP territooriumi laiendamiseks Pikk tn 

16 kinnistu omandamine ja selle liitmine 

teemapargiga teemapargi laiendamise eesmärgil 

4.2. Pikk tn 16 kinnistu on Valga linna omandis 4.2. Kinnistusraamat  

4.3. Valga raekoja renoveerimine 4.3. Valga raekojal on renoveeritud fassaad, aknad, katus ja 

vundament  

4.3. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

4.4. Valga raudteejaama hoone renoveerimine 4.4. Valga raudteejaama hoone on renoveeritud 4.4. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister  

4.5. Valga raudteejaama ümbruse korrastamine 

ja mootorsõidukite/jalgrataste parkla rajamine 

4.5. Valga raudteejaama ümbrus on sobilik „pargi ja sõida“ 

süsteemi rakendamiseks 

4.5. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister  

4.6. Valga kesklinna korteritega hoone 

rekonstrueerimine munitsipaalüürikorteritega 

elamuks  

4.6. Linnal on munitsipaalkorterelamu  4.6. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

4.9. Jäätmejaama operaatori konkursi 

läbiviimine ja jäätmejaama töösse panemine ja 

jaama töö tõhustamine 

4.7. Valga linnal on toimiv jäätmejaam  4.7. Projekti dokumentatsioon, aruanded   
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4.10. Valga linna avalike jäätmete 

kogumispunktide väljaehitamine ja 

heakorrastamine  

4.8. Väljaehitatud kogumispunktid  4.8. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

4.7. Valga linnale kuuluvate hoonete 

küttesüsteemide energiatõhususe auditeerimine 

ja renoveerimine 

4.7. Omatakse ülevaadet linnale kuuluvate hoonete 

energiakasutuse kohta ja energiasäästu eesmärgil on 

süsteeme renoveeritud 

4.7. Energiamärgis  

4.8. Valga linnale kuuluvate hoonete 

elektrisüsteemide auditeerimine ja korrastamine 

4.8. Omatakse ülevaadet linnale kuuluvate hoonete 

elektrisüsteemide olukorrast, ning puudustega objektide 

elektrisüsteemid on renoveeritud  

4.8. Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus  

5.1. J. Kuperjanovi tänava ja Pedeli jõe vahelise 

ala (2. piirkond), J. Kuperjanovi tänavast 

lõunasse jääva ala (3. piirkond) ja reoveepuhasti 

rekonstrueerimine  

5.1. Ühisveevärk ja kanalisatsioon on valmis ehitatud  5.1. Ehitisregister (kasutusload)   

5.2. Tambre piirkonna veevärgi ja 

kanalisatsiooni lahendamiseks majan-duslikult 

tõhusama lahenduse leidmine 

5.2. On olemas Tambre piirkonna veevärgi ja 

kanalisatsiooni lahendamiseks  

5.2. Projekti dokumentatsioon   

5.3. Soojatorustike etapiline rekonstrueerimine  5.3. Soojatorustikud on rekonstrueeritud  5.3. Ehitisregister (kasutusload)   

6.1. Tambre paisjärve ja paisu 

rekonstrueerimise projekti koostamine ja 

ehitustegevuse läbiviimine  

6.1. Väljaehitatud ja heakorrastatud Tambre paisjärv  6.1. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister, vee 

erikasutusluba  
 

6.2. Linna parkidele pargiprojektide koostamine 

ja projektijärgne väljaehitamine  

6.2. Pargid on hästi haljastatud, valgustatud ja mugavad 

neid külastavate linlaste jaoks  

6.2. Projekti dokumentatsioon   

6.3. Maastikuhoolduskava koostamine Räni 

orule  

6.3. Räni org on korrastatud vastavalt 

maastikuhoolduskavale ja on maastikupilti ilmestav  

6.3. Projekti dokumentatsioon   

6.4. Linnametsas lageraiete, hooldusraiete, 

metsauuendustööde, valgustusraiete, kultuuride 

hooldustööde läbiviimine  

6.4. Linnamets on hästi ja plaanipäraselt majandatud  6.4. Metsakorralduskavad   

6.5. Piiriala ja Konnaoja heakorrastatud ja 

atraktiivne paik linlasele ja külalisele  

6.5. Piiriala on märkimist vääriv maastik kahe linna piiril, 

samas kahte linna ühendav element  

6.5. Projekti dokumentatsioon   

6.6. Pedeli virgestusalale kontsertide 

läbiviimiseks vajaliku taristu välja ehitamine  

6.6. Poolsaarel on võimalik läbi viia väliüritusi  6.6. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister   

6.7. Roheliste matkaradade tähistamine viitade 

või infotahvlitega  

6.7. Matkarada on kasutatav ja seda tutvustavad 

paberkaardid, mobiilirakendus  

6.7. Projekti dokumentatsioon  
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Tegevused ja sisendid  

  

Eesmärgid ja tegevused 
Teostamise aeg ja planeeritav 

maksumus aastate lõikes (1000 €) Vastutaja Partnerid Välisvahendid Märkused, selgitused  

2017 2018 2019 2020 2021 

Üldeesmärk: Linnaruum on moodne, korrastatud ja energiasäästlik 

Otsesed eesmärgid:  

1. Valga linnatuumiku muinsuskaitseala avalik ruum ja avalikku ruumi ümbritsevad ehitised on linnamiljööd ilmestavad  

2. Valga linnapildis ei ole ümbrust tunduvalt kahjustavaid kinnistuid  

3. Valga linna tänavavõrgustik vastab kaasaegsetele nõudmistele ja on säästvat linnaliiklust soodustav  

4. Valga linna munitsipaalomandisse kuuluvad ehitised on renoveeritud või ehitatud energiasäästlikkuse põhimõttel  

5. Jätkata Valga linna tehnovõrkude ja –trasside väljaehitamist uutele liitujatele  

6. Valga linnaruumi roheline keskkond on heakorrastatud  

1.  1.1. Väljaehitatud Valga linna ajalooline keskväljak ja Valga ja Valka ühine linnaväljak (sh ühendustee Valga ja Valka kirikute vahel)  

1.2. Renoveeritud Jaani kirik  

1.3. Heakorrastatud kinnistud Valga linnatuumiku muinsuskaitsealal, sh Riia tn 5 ja Riia tn 7  

1.4. Uuendatud Valga linnatuumiku muinsuskaitseala tänavarajatised (sõiduteed, kõnniteed, tänavavalgustus, tänavamööbel)  

1.5 Heakorrastatud ja uuendatud Valga linnatuumiku muinsuskaitseala haljastus  

  1.1. Valga linna 8. kvartali 

muinsuskaitse eritingimuste koostamine 

projekteerimiseks 

  

  

    Linnamajandusamet Muinsuskaitseamet  PKT Tegevus lõpetatud 2014. a 

 1.2. Valga linna 8. kvartali 

ideekonkurssi läbiviimine avaliku ruumi 

projekteerimiseks ja projekti 

koostamine 

     Linnamajandusamet MTÜ Eesti Arhitektide Liit 

Muinsuskaitseamet 

 PKT  Teostatud.  

 1.3. Valga linna 8. kvartali avaliku 

ruumi väljaehitamine, sh Riia tn 5 ja 

Riia tn 7 hoonete rekonstrueerimine 

1000 700    Linnamajandusamet Muinsuskaitseamet PKT    

 1.4. Valga ja Valka linna ühise 

linnakeskuse ja piiriala ideekonkurssi 

läbiviimine, projekteerimine ja 

ehitamine 

100 3000 5   Arenguamet 

 

Linnamajandusamet, Valka 

Kihelkonnaduuma 

Est-Lat programm  

 1.5. Jaani kiriku renoveerimine 18 150 150 150 150 Linnamajandusamet Muinsuskaitseamet Saksa fond   

 1.6. Linnaruum muudetakse avatuks ja 

tehakse kinnistute omanikele 

selgitustööd hoonete ja kruntide 

renoveerimise ja korrastamise kohta 

0 0 0 0 0 Linnamajandusamet Arenguamet 

Linnahooldusamet 

Muinsuskaitseamet 

Kredex 

    

 1.7. Kesk tänava ja Vabaduse tänava 

tänavarajatiste projektide koostamine 

välja ehitamine 

 100 200   Linnahooldusamet Linnamajandusamet 

Muinsuskaitseamet 

Jah    

 1.8. Uue linnamööbli hankimine ja 

paigaldamine  

 5 33    Linnamajandusamet Linnamajandusamet 

Muinsuskaitseamet 

Jah   2016. a-l teostatud 10 000 euro eest.  

 1.9. Valga linnatuumiku 

muinsuskaitseala haljastusprojekti 

koostamine ja haljastuse rajamine (sh 

kõrghaljastuse uuendamine) 

0 250 40 

 

3  Linnahooldusamet   Jah   Osaliselt projekteeritud.  

2.  2.1. Omatakse ülevaadet Valga linna kinnistute seisukorrast ja kasutusvaldkonnast 

2.2. Linnapilti tunduvalt kahjustavate kruntide omanikud on heakorrastanud krundid 

2.3. Linn on kasutusvaldusega või omandatud krundid heakorrastanud  
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  2.1. Koondatud ühte andmekogusse 

tühjalt seisvate hoonetega ja 

alakasutatud krundid, sh ümbrust 

tunduvalt kahjustavad krundid 

     Linnamajandusamet Muinsuskaitseamet    Teostatud.  

 2.2. Valimisse koondatud krundi 

omanikega on saavutatud kontakt 

omandi kasutamise eesmärgi 

väljaselgitamiseks 

0 0 0 0 0 Linnamajandusamet Arenguamet 

Ettevõtjad 

Omanikud 

 Pidevalt töös.  

 2.3. Krundi omanikele on selgitatud 

(ettekirjutused) omandiga kaasnevaid 

kohustusi 

0 0 0 0 0 Linnamajandusamet Ettevõtjad 

Muinsuskaitseamet 

 Pidevalt töös. 

 2.4. Saavutatud ümbrust kahjustavate 

krundi omanike ja Valga linna vahel 

kokkulepped hoonete lammutamiseks, 

kasutamiseks või korrastamiseks 

80 20 10   Linnamajandusamet Linnahooldusamet, 

omanikud 

MKM 

lammutamise 

toetus 

Pidevalt töös. 

 2.5. Ümbrust kahjustavad ja 

alakasutatud krundid on heakorrastatud 

10 10 10 10 10 Linnamajandusamet Linnahooldusamet   

3.  3.1. Rekonstrueeritud sõidu- ja kõnniteed 

3.2. Uus tänavavalgustus 

3.3. Väljaehitatud uued kergliiklusteed, sh kergliiklusteede võrgustiku ühendus Valga raudteejaamaga (sh jalgrattaparklad ja –hoiukohad) 

3.4. Rekonstrueeritud sillad (Pikk tänav, Tartu tänav, Pärna puiestee) 

3.5. Avalike mootorsõidukite parklate rekonstrueerimine ja uute ehitamine 

3.6. Ümberkorraldatud ühistranspordivõrgustikus on kasutusel minielektribussid või biogaasil töötavad väikebussid  

  3.1. J. Kuperjanovi tänava sõidutee ja 

kõnnitee rekonstrueerimine  

     Linnahooldusamet     Sõidutee lõigus Kesk tänav kuni Pikk tänav teostatud.  

  3.2. Kungla tänava rekonstrueerimine 

lõigus Vabaduse kuni Pikk tänav 

      Linnahooldusamet     Tegemisel kõnniteed. Teostatud.  

 3.3. Lõuna tänava rekonstrueerimine  50 500   Linnahooldusamet       

 3.4. Pika tänava rekonstrueerimine 

lõigus Kase kuni Vahtra tänav 

30 30    Linnahooldusamet       

 3.5. Valga linna tootmis- ja 

ettevõtlusalade peamiste ühendusteede 

rekonstrueerimine (Petseri tn, Saviaugu 

tn, Kirde tn, Rükkeli tn, Männiku tn) 

50 1000 600   Arenguamet Linnahooldusamet PKT  

 3.6. Vee tänava rekonstrueerimine      Linnahooldusamet   Teostatud.  

 3.7. Mäe tänava rekonstrueerimine      Linnahooldusamet   Teostatud. 

 3.8. Võru tänava ja Vabaduse tänava 

(tugimaantee nr 67 Võru-Mõniste-

Valga) seisukorra parandamine 

1500 500    Linnahooldusamet  Jah Võru tänav (alates Lõuna tänava ristmikust) rekonstrueeritakse 

2017. aastal Valga linna laenu toel ning rahastatakse hiljem 

ühinemistoetusest.  

 3.9. J. Kuperjanovi tänava ja Tambre tee 

(kõrvalmaantee nr 23119 Valga-

Suurekõrtsi) seisukorra parandamine 

30 500    Linnahooldusamet  Jah 2018. aastal 50 000 eurot ühinemistoetusest; ülejäänu muudest 

vahenditest.  

 3.10. Tartu ja Pika tänava ristmiku 

rekonstrueerimine 

 420        

 3.11. Uute kõnniteede rajamine või 

olemasolevate rekonstrueerimine 

(Maleva, Kungla, Kesk, Petseri tn) 

0 100       Kungla tn teostatud kuni Pika tänavani.  

 3.12. Linna tänavavalgustuse 

uuendamine energiasäästlikuks 

     Linnahooldusamet AS Valga Vesi CO2 vahendid  Algne projekt lõppenud. Jätkutegevused AS Valga Vesi 

eelarvest. 2016. aastal projekteeriti uus osa.  

 3.13. Seni valgustamata linnatänavate 

valgustamine 

250 1000    Linnahooldusamet AS Valga Vesi   



22 
 

 3.14. Tibina tee kergliiklustee 

tänavavalgustuse väljaehitamine 

 120     Linnahooldusamet AS Valga Vesi Jah   

 3.15. Vahtra, Metsa, Karja, Viadukti, 

Lõuna ja Võru tänava (sh Toogipalu 

kalmistuni ning kuni linna piirini) ning 

Jaama puiestee kergliiklusteede 

väljaehitamine 

100 

 

300 200   Linnahooldusamet   MKM 

Raudteepeatuste 

meede 2014-2020; 

Kergliiklusteede 

toetusskeem (KIK) 

MKM Raudteepeatuste meetmest teostatud Jaama pst, Pikk tn 

ning kaks lõiku jalakäijate raudteeülekäigu sillast kuni Võru 

tänavani. Kergliiklusteede toetusskeemist teostatud Võru tn-a 

Lõuna tn-a ristmikust kuni linnaliini busside lõpp-peatuseni.  

 3.16. Valgamaa Kutseõppekeskuse ja 

kesklinna ühendamine kergliiklusteega 

70 1000    Linnahooldusamet Linnamajandusamet Raudteepeatuste 

meede 2014-2020 

 

 3.17. Viljandi tänava kergliiklustee 

ehitamine koos Kampuse 

bussipeatusega 

     Linnahooldusamet Maanteeamet  Bussipeatus teostatud; osaliselt kergliiklustee teostatud.  

 3.18. Ühiskondlike hoonete juures on 

välja ehitatud jalgrattaparklad või 

jalgrattahoiukohad  

 15 15 15  Linnahooldusamet  MKM, Raudtee-

peatuste meede 

2014-2020 

Jaamahoone juures teostatud.  

 3.19. Pika tänava, Tartu tänava, Pärna 

puiestee sildade 

rekonstrueerimisprojekti koostamine ja 

rekonstrueerimine 

 220 

 

500   Linnahooldusamet Linnamajandusamet Jah   

  3.20. Kesklinna avalikult kasutatavate 

parklate väljaehitamine ja tähistamine 

0  78 78 78  Linnahooldusamet   Jah   

 3.21. Minielektribussidega või biogaasil 

töötavate bussidega liini käivitamine 

  240   Linnahooldusamet Arenguamet  Jah   

 3.22. Linna ühistranspordi võrgustiku 

kasutajasõbralikuks muutmine ja 

sõidugraafikute avalikustamine (sh 

liinide viimine Valka linna) 

0 30 0 0 0 Linnahooldusamet Valgamaa Kutseõppekeskus   

 3.23. Sademevee arengukava 

koostamine ning süsteemide loomine ja 

uuendamine 

100 101 55 50 50 Linnahooldusamet  Valga Vesi  Jah, KIK   

4. 4.1. VIKP on teemapark 

4.2. Renoveeritud Valga raekoda 

4.3. Renoveeritud Valga raudteejaam 

4.4. Valga linnal on munitsipaalelamu 

4.5. Väljaehitatud jäätmejaam ja linnaruumis avalikud jäätmete kogumise punktid 

  4.1. VIKP teemapargi projekti 

koostamine ja projektijärgne 

väljaarendamine (sh peahoone ja 

simulatsioonikeskus) 

170  1430    Linnamajandusamet SA VIKP Jah, PKT    

 4.2. VIKP territooriumi laiendamiseks 

Pikk tn 16 kinnistu omandamine ja selle 

liitmine teemapargiga teemapargi 

laiendamise eesmärgil 

     Linnamajandusamet SA VIKP  Teostatud.  

  4.3. Valga raekoja renoveerimine ja 

katuse soojustamine  

     Linnamajandusamet Muinsuskaitseamet Jah  Teostatud.  

 4.4. Valga raudteejaama hoone 

renoveerimine 

32  500 200  Linnamajandusamet  Arenguamet  Jah   

 4.5. Valga raudteejaama ümbruse 

korrastamine ja mootorsõidukite/ 

jalgrataste parkla rajamine 

     Linnahooldusamet Linnamajandusamet Raudteepeatuste 

meede 2014-2020 

Teostatud.  
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 4.6. Valga kesklinna korteritega hoone 

rekonstrueerimine 

munitsipaalüürikorteritega elamuks 

 10 

 

400   Linnamajandusamet Ettevõtjad Jah, MKM 

elamumajanduse 

meede  

 

 4.7. Valga linnale kuuluvate hoonete 

küttesüsteemide energiatõhususe 

auditeerimine ja renoveerimine  

 15 350   Linnamajandusamet  Allasutused  Jah   

 4.8. Valga linnale kuuluvate hoonete 

elektrisüsteemide auditeerimine ja 

korrastamine  

 10 140   Linnamajandusamet  Allasutused  Jah   

 4.9. Jäätmejaama operaatori konkursi 

läbiviimine ja jäätmejaama töösse 

panemine ja jaama töö tõhustamine 

 0 0   Linnamajandusamet      Jäätmejaam töösse rakendatud. Uus opereerimise hange 2018. 

aastal.  

 4.10. Valga linna avalike jäätmete 

kogumispunktide (sh jäätmemajade) 

väljaehitamine ja heakorrastamine  

  

  

10 10   Linnamajandusamet Linnahooldusamet     

 4.11. Omavalitsuse 

administratiivhoonete kohandamine 

ühinenud omavalitsuse vajadustele 

vastavaks  

0 200 0 0 0 Linnamajandusamet  Arenguamet  Jah, 

ühinemistoetus  

 

5. 5.1. Lõpetatud on Valga linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga varustatuse väljaehitamine  

5.2. Tambre piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamiseks on projekt või leitud alternatiivvõimalused veevarustuseks ja reoveekogumiseks 

5.3. Olemasoleva kaugküttesüsteemi rekonstrueerimine 

  5.1. J. Kuperjanovi tänava ja Pedeli jõe 

vahelise ala (2. piirkond), Julius 

Kuperjanovi tänavast lõunasse jääva ala 

(3. piirkond) ja reoveepuhasti 

rekonstrueerimine  

  

  

  

    AS Valga Vesi   Jah, KIK Tegevus lõpetatud.  

 5.2. Tambre piirkonna veevärgi ja 

kanalisatsiooni lahendamiseks 

majanduslikult tõhusama lahenduse 

leidmine 

0 0 0 0 0 AS Valga Vesi   Jah, KIK  

 5.3. Peetri tn-a reovee ülepumpla 

rekonstrueerimine  

250     AS Valga Vesi     

  5.3. Olemasoleva kaugküttesüsteemi 

rekonstrueerimine 

350 350 350 350 350 AS Utilitas 

    

  

6. 6.1 Korrastatud Tambre paisjärv 

6.2 Korrastatud rohealade võrgustik (Räni park, Räni org, Peebu park, Säde park, Linnapark, Linnamets) 

6.3 Väljaarendatud Pedeli luht Pika tänava sillast allavoolu 

6.4 Linnametsade jätkusuutlik majandamine  

6.5 Korrastatud piirala ja Konnaoja  

6.6 Pedeli virgestusala – poolsaare kontsertpaik  

6.7 Rohelised matkarajad (Valga-Valka) 

  6.1. Tambre paisjärve ja paisu 

rekonstrueerimise projekti koostamine 

ja ehitustegevuse läbiviimine 

0 200    Linnamajandusamet Keskkonnaamet Jah, KIK  Projekteeritud.  
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  6.2. Linna parkidele pargiprojektide 

koostamine ja projektijärgne 

väljaehitamine 

7 200 200   Linnahooldusamet Linnamajandusamet 

Muinsuskaitseamet 

Keskkonnaamet 

Jah, KIK  Säde park projekteeritud. Räni pargiga töö käib.  

  6.3. Maastikuhoolduskava koostamine 

Räni orule 

  2     Linnahooldusamet Linnamajandusamet 

Keskkonnaamet 

    

 6.4. Linnametsas lageraiete, 

hooldusraiete, metsauuendustööde, 

valgustusraiete, kultuuride hooldustööde 

läbiviimine 

10 10 10 10 10 Linnamajandusamet  Jah  

 6.5. Pedeli virgestusalale kontsertide 

läbiviimiseks vajalik taristu on välja 

ehitatud 

 50    Linnahooldusamet Arenguamet Jah   

 6.6. Roheliste matkaradade tähistamine 

viitade või infotahvlitega 

0 2 2 2 0,5 Linnahooldusamet Arenguamet Jah   

 6.7. Konnaoja puhastamine (kuni Luke 

kalmistuni)  

0 50  450 500 0 Linnamajandusamet  Arenguamet  Jah, Est-Lat   
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4. Linnal on hea maine 

Loogiline 

struktuur 
Kirjeldus, tähtajad 

Saavutamise 

indikaatorid, 

saavutustasandid 

(oodatavate tulemuste arvnäitajad) 

Kontrolli 

meetodid 

(dokument, kus tulemused fikseeritakse) 

Eeldused, riskid, 

vastumeetmed 

ÜLDEESMÄRK 

(1 mõõdetav 

üldeesmärk) 

 

Linnal on hea maine 1. Linnaelanikud ja külalised arvavad linnast hästi  1. Rahulolu-uuring, tagasisideleht (väljundites 

tagasisidelehe koostamine ja levitamine)  

 

2. Elanike rändesaldo on positiivne  2. Rahvastiku register   

3. Ettevõtete arv on kasvanud 5%, võrreldes aastaga 2010  3. Majandustegevuse register (edaspidi MTR)   

4. Turistide arv on kasvanud 30%, võrreldes aastaga 2010  4. Majutusasutustest ja turismiinfokeskusest saadud info   

5. Turvalisus linnas on kasvanud võrreldes aastaga 2010  5. Politsei statistika   

6. Linn on heakorrastatud  6. Küsitlus   

7. Positiivne pidev meediakajastus  7. Meediamonitooring   

OTSESED  

EESMÄRGID 

(3-5 eesmärki 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1. Linnaüritused on mainekad ja 

külastajaterohked.  

1.1. Keskmine ürituste külastajate arv kasvab arengukava 

perioodil vähemalt 20%  

1. Hinnanguline statistika (müüdud piletite arv, ürituste 

protokollid)  

 

1.2. Valga linna tähtsündmused on kujunenud 

rahvusvaheliselt tuntuks.  

  

2. Kultuurialaste ettevõtete arv on kasvanud.  2.1. Loomemajanduslik tegevus on käivitunud.  2. MTR   

2.2. Loomemajandusega tegelevate inimeste arv kasvab, 

loomemajanduslike töökohtade arv kasvab  

  

3. Spordi- ja kultuurisündmused on 

üleeestiliselt tuntud.  

3.1. Valgas toimuvad üle-eestilised ning rahvusvahelised 

spordivõistlused  

3. Hinnanguline statistika (müüdud piletite arv, ürituste 

protokollid, spordikalender)  

 

3.2. Valga linna spordiklubid osalevad nii üle-eestilistel kui 

ka rahvusvahelistel võistlustel.  

  

3.3. Valga on kaasatud üle-eestilistesse 

kultuurisündmustesse.  

  

4. Valga on tuntud kui Liivimaa keskus  4.1. Inimeste arv, kes teab Valgat kui Liivimaa keskust on 

kasvanud. Liivimaa legend on välja töötatud.  

4. Meedia monitooring ürituste kohta ja küsitlus, erinevate 

trükiste arv  

 

4.2. Valga-Valka ühisüritused. Linnapäevad, kaksiklinnade 

festivali korraldamine. Ühised kultuuri ja spordiüritused.  

  

4.3. „Valga kui Liivimaa süda“ tutvustavate materjalide 

väljatöötamine  

  

VÄLJUNDID 

(1-5 mõõdetavat 

lõpptulemust 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1.1. Sobiv ja väljaarendatud vabaõhuürituste 

koht  

1.1. On olemas vabaõhulava  1.1. Ehitusregister   

1.2. Valga linna tähtsündmuste 

turundusmeeskonna ja -plaani loomine  

1.2. Valga linna tähtsündmustest osavõtjate on kasvanud  1.2. Protokoll   

2.1. Linnas on välja arendatud loomemajandust 

toetav süsteem  

2.1. On loodud loomemajanduskeskus.  2.1. Loomemajanduskeskus   

3.1. Üle-eestilised ja rahvusvahelised 

spordisündmused toimuvad Valgas. 

3.1. Sporditaristu on kaasajastatud ja kohandatud 

suurüritusteks  

3.1. Kaasaegne staadion   

3.2. Valga osaleb üle-eestilistes ja 

rahvusvahelistes  

3.2. Kultuuriobjektid on kaasajastatud.  3.2. Kaasajastatud kultuuriobjektid   
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4.1. On olemas Valga kui Liivimaa keskuse 

legend ja bränd  

4. Ideekonkurss legendi ja brändi väljatöötamiseks  4. Legend ja bränd   

TEGEVUSED 

(nummerdatult pea- 

ja alam- tegevused 

ehk tööd, mis tuleb 

iga väljundi 

saamiseks ära teha) 

1.1. Vabaõhulava projekteerimine ja ehitamine  1.1. On olemas statsionaarne vabaõhusündmuste 

korraldamise koht  

1.1. Ehitusregister   

1.2. Valga linna tähtsündmuste 

turundusmeeskonna ja –plaani loomine  

1.2. Alates 2014 aastast on loodud Valga linna 

turundusmeeskond – ja plaan  

1.2. Protokoll, meeskonna ja plaani olemasolu  Tööle võetud ettevõtlus- ja 

arenguspetsialist, kelle 

tööülesandeks on ka turundamine 

2.1. Loomemajanduskeskuse loomine  2.1. Aastaks 2017 on loodud loomemajanduskeskus.  2.1. Loomemajanduskeskus   

3.1. Sporditaristu kaasajastamine ja 

kohandamine suurüritusteks  

3.1. Aastaks 2020 on sporditaristu kaasajastatud ja 

kohandatud suurüritusteks.  

3.1. Kaasaegne staadion   

3.2. Kultuuriobjektide kaasajastamine  3.2. Kultuuriobjektid on kaasajastatud aastaks 2021  3.2. Kaasajastatud kultuuriobjektid   

4. Ideekonkurssi väljakuulutamine legendi ja 

brändi loomiseks  

4. 2014. aasta jooksul on läbi viidud ideekonkurss legendi 

ja brändi väljatöötamiseks  

4. Legend ja bränd   
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Tegevused ja sisendid  

  

Eesmärgid ja tegevused 

Teostamise aeg ja planeeritav 

maksumus aastate lõikes (1000 €) Vastutaja Partnerid Välisvahendid Märkused, selgitused  

2017 2018 2019 2020 2021 

Üldeesmärk: Linnal on hea maine 

Otsesed eesmärgid: 

1. Linnaüritused on mainekad ja külastajaterohked.  

2. Kultuurialaste ettevõtete arv on kasvanud.  

3. Spordi- ja kultuurisündmused on üle-eestiliselt ja rahvusvaheliselt tuntud.  

4. Valga on tuntud kui Liivimaa keskus.  

1.  1.1. Sobiv ja väljaarendatud vabaõhusündmuste koht.  

1.2. Valga linna tähtsündmuste tuntus on Euroopas ja mujal maailmas oluliselt suurenenud.  

1.3. Ürituste info on lihtsalt kätte saadav. 

 1.1. Statsionaarse vabaõhusündmuste 

korraldamise koha projekteerimine ja 

ehitamine 

  15 150 0 Linnamajandusamet Kohalikud ettevõtted, 

projekteerimis- ja 

ehitusfirmad, Valka  

Jah, EST-LAT, 

EST-RUS JT.  

Jätkutegevus 

  1.2. Valga linna tähtsündmuste 

turundusmeeskonna ja -plaani loomine 

2 2 2 2  Haridus- ja kultuuriamet Kantselei, arenguamet, 

allasutused. 

Kaitseministeerium, 

Siseministeerium, ettevõtjad  

 Jätkutegevus, iga-aastaselt üle vaadata 

Valgalaste kokkutulek 2017, H. Helleri raamat. Muuseumi 

aastaraamatu jätkamine.  

2. 2.1. Linnas on välja arendatud loomemajandust toetav süsteem. 

  2.1. Loomemajanduskeskuse loomine  1 1 1 1 1 Arenguamet Kohalikud ettevõtjad, 

Kodanike ühendused 

Jah,  MTÜ Stuudio Tiina poolt loodud Tiina Loomemaja saab 

linnalt toetust ja viib läbi tegevust. Linn ise ei saa toetuse 

saamiseks kandideerida 

3. 3.1. Üle-eestilised ja rahvusvahelised spordisündmused toimuvad Valgas.  

3.2. Valga osaleb üle-eestilistes ja rahvusvahelistes kultuuriprojektides  

3.3. Kaasaegse tehnika abil on võimalik korraldada kvaliteetseid kultuuri ja spordiüritusi 

  3.1. Valga linna spordikvartali 

arendamine paremate 

sportimisvõimaluste tagamiseks ja 

suurürituste korraldamiseks 

(kunstmuruväljaku olmehoone, 

spordihalli, keskstaadioni, uisuväljaku 

ning teiste Valga Spordi hallatavate 

spordirajatiste rekonstrueerimine). 

Keskstaadioni spordihoone ehitus.  

50 200 800   Valga Sport Valga LV, Spordi alaliidud, 

Kohalikud ettevõtjad, OK, 

spordiklubid, Jalgpalliliit  

Jah, ERDF Jätkutegevus. Jälgida Valga Spordi arengukava. 

Kunstmuruväljaku olmehoone avalikult kasutatav osa on 

rekonstrueeritud.  

Lisandunud Valga keskstaadioni olmehoone rekonstrueerimine 

ning uue spordihoone ehitamine. Valmimistähtaeg 1.september 

2019.  

 3.2. Suusa- ja uisubaasi loomine Valga 

spordi juurde (kasutamiseks nii koolidele 

kui ka linnaelanikele, turistidele jne)  

10 5 5 5  Valga Sport  Valga LV, MTÜd,  Jah   

  3.3. Kultuuriobjektide ja nende tehnilise 

baasi kaasajastamine, (Valga Kultuuri- ja 

Huvialakeskus, Kesk 1, 

Valga Keskraamatukogu, Aia 12 

SA Valga Isamaalise Kasvatuse 

Püsiekspositsioon, Pikk 16a 

Valga Muuseum, Vabaduse 8)  

250 300 300   Linnamajandusamet,  Haridus- ja kultuuriamet, 

allasutused, arenguamet, 

Sõltumatu spetsialist, 

kohalikud ettevõtjad jne. 

Jah, ERDF Jätkutegevus jälgida vastavate allasutuste arengukavasid 
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 3.3.1. Kultuuri- ja huvialakeskuse 

kaasajastamiseks arhitektuurikonkursi 

läbiviimine  

  0 100  KHK  Linnamajandusamet Jah   

 3.3.2. Kultuuri- ja huvialakeskuse 

rekonstrueerimine  

    0 3000 KHK  Linnamajandusamet  Jah   

4. On olemas Valga kui Liivimaa keskuse legend ja bränd 

  4.1 Ideekonkurssi väljakuulutamine, 

legendi ja brändi loomiseks, linna 

meened 

3 0 

 

3 0  Arenguamet LV ametid, 

kodanikeühendused 

Jah Jätkutegevus 

  4.2 "Valga kui Liivimaa süda" 

tutvustavate trükiste (päeviku, 

märkmikud jms) , meened, reklaam 

materjalid  

3  3 

 

3 3  Kantselei  Valga LV ametid ja koolid  Jah Jätkutegevus 
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5. Maakonna tervishoiu- ja hooldusteenuste keskus on välja arendatud  

Loogiline 

struktuur 
Kirjeldus, tähtajad 

Saavutamise 

indikaatorid, 

saavutustasandid 

(oodatavate tulemuste arvnäitajad) 

Kontrolli 

meetodid 

(dokument, kus tulemused fikseeritakse) 

Eeldused, riskid, 

vastumeetmed 

ÜLDEESMÄRK 

(1 mõõdetav 

üldeesmärk) 

Maakonna tervishoiu- ja hooldus-teenuste 

keskus on välja arendatud 

1. Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajate arvu tõus  Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande statistika  Ebapiisav haigekassa poolne 

rahastamine  
2. Pakutavate teenuste struktuuri laienemine  

OTSESED  

EESMÄRGID 

(3-5 eesmärki 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1. Valgas on tagatud esmatasandi arstiabi 

kõigile linlastele, ümbruskaudsete valdade 

elanikele ja teistele EL kodanikele  

1. Esmatasandi tervishoiuteenused säilinud vähemalt 

2011.a mahus ja laienenud  

1. Terviseameti statistika, vaatlus  Valga linnal tahe moodustada 

tervisekeskus; Valga Haigla ja 

tegutsevate perearstide koostöö-soov 

panustada esmatasandi arendamisse; 

Haigekassa poolne piisav 

rahastamine 

1.1. Tervisekeskus Valgas , milles on vähemalt üldarstiabi-

, koduõendus-, ämmaemanda iseseisev vastuvõtt ja 

füsioteraapia teenus  

1.2. Säilib seniste perearstinimistute arv  

2. Jätkusuutlik eriarsti- ja õendusabi AS Valga 

Haiglas 

2. AS Valga Haiglas:  2. Tervishoiustatistika  Haigekassa poolne piisav 

rahastamine 2.1. säilib statsionaarne eriarstiabi vähemalt põhierialadel: 

sise-, kirurgia, sünnitusabi ja günekoloogia  

2.2. on olemas kaasaegne diagnostika ja e-meditsiin  

2.3. säilib ambulatoorne eriarstiabi vähemalt 2011. tasemel  

2.4. hooldusravi maht kasvab 2011. aasta tasemest 4-

kordseks  

2.5. osutatavatele teenustele on ligipääsetavuse võimalused 

laienenud, leevendatud nii füüsilised kui ka materiaalsed 

takistused  

2.6. on tõusnud patsientide rahulolu tervishoiuteenuste 

kasutuse ja usaldus arstiabi kvaliteedi suhtes  

3. Rehabilitatsiooni- ja taastusraviteenused on 

kättesaadavad kohapeal ja atraktiivsed  

3. On loodud kaasaegne taastusravikeskus Valga Haigla 

ruumides, milles on vähemalt:  

3.1. füsioteraapia 

3.2. vesiravi (thalasso bassein) 

3.3. erivajadustega inimestele taastusravi- ja 

rehabilitatsiooniteenused  

3. Rahulolu-uuringud, hinnanguline võrdlus  Piisava rahastuse puudumine  

4. Kodus hooldust vajavatele eakatele ja 

puuetega inimestele on olemas kliendikesksed 

terviklahendused ja lähedastele turvatunne  

4.1.Koduteenused ja asutuses hooldamise teenused on 

viidud ühtse koordineerimise alla ja osutatakse ühe 

teenusepakkuja poolt  

4. Teenuste statistika analüüs  Valga Haigla valmidus ja oskus 

tegutseda sotsiaalteenuste 

valdkonnas 

4.2. Lisaks ühendatud hooldusteenustele on loodud kodune 

õendushooldusteenus, vajadusel osutatakse 24/7  

 4.3. Olemas on vajalikud tugiteenused: häirenupp, 

telehooldus, tugiisiku ja isikliku abistaja teenus, 

dementsete päevahooldusteenus (invatransport, häirenupp)  
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VÄLJUNDID 

(1-5 mõõdetavat 

lõpptulemust 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1. Esmatasandi arstiabi tagamiseks  

1.1. Tervisekeskus Valgas, milles on vähemalt 

üldarstiabi-, koduõendus-, ämmaemanda 

iseseisev vastuvõtt ja füsioteraapia teenus 

1.1.Valgas tegutseb tervisekeskus  1.1. Töögrupi moodustamise otsus, arengukava, 

investeeringute kava, teenuse osutajate, linna ja haigla 

vaheline leping, toetuse taotlus  

 

1.2. kohandatud ja juurde ehitatud ruumid 

Valga Haiglas  

1.2.ruumid on kohandatud perearstiteenuse osutamiseks  1.3. vaatlus   

2. Eriarstiabi ja õenduse jätkusuutlikkuseks  

2.1. põhierialadel arstide olemasolu  2.1. põhierialade arstide ametikohad on täidetud 2.1. tervishoiustatistika   

2.2. uued diagnostikaseadmed, e-meditsiini 

kasutamine  

2.2. soetatud ja uuendatud diagnostikaseadmeid, e-

meditsiin kasutusel 

2.2. vaatlus   

2.3. ambulatoorse eriarstiabi maht 2011 

tasemel  

2.3. lepingud teenuste osutamiseks 2011 tasemel  2.3. tervishoiustatistika   

2.4. hooldusravi mahu kasv  2.4. hooldusravi voodikohtade arv 49 (2011. 12)  2.4. tervishoiustatistika   

2.5. haiglale ligipääsetavus avardunud (parkla 

suurendamine, linna ja maakonnaliinide 

bussipeatused haigla lähedal, 

jalgrattahoidlad)  

2.5. parkla laienenud, bussipeatused haigla juures, olemas 

jalgrattahoidlad  

2.5. vaatlus   

2.6. patsiendi rahuolu kliendi-teeninduses ja 

usaldus arstiabi kvaliteedi suhtes, Valga 

Haigla maine on tõusnud  

2.6. haigla külastajate rahulolu ja usaldus Valga Haigla 

teenustesse on paranenud, Valga Haigla maine on tõusnud, 

hinnatuna haigla peamises teeninduspiirkonnas (Valgamaa, 

LV Valka kihelkond) kui ka Eestis tervikuna  

2.6. rahulolu-uuringud, maineuuringud, tagasiside, 

kaebused  

 

3. Taastusravikeskus Valga Haiglas  

3.1. tehniline projekt ja äriplaan täiendavate 

ruumide väljaehitamiseks 

3.1. olemas tehniline projekt ja äriplaan 2015 Valga Haigla 

pinnal täiendavalt väljaehitatud ~400 m2 pinda 

taastusravi ja vesiravi tarbeks  

3.1. vaatlus   

3.2. vesiraviks bassein  3.2. thalasso-vesiravi kompleksi äriplaan 2015  3.2. vaatlus   

4. Koduhooldusteenustes  

4.1. kliendi kodus osutatavaid 

sotsiaalhoolekande ja tervishoiuteenuseid 

koordineeriv struktuuriüksus Valga 

Haiglas (integreeritud hooldus-

õendusteenus Valga Haigla 

hoolekandeosakonnas)  

4.1 . Valga Haigla hoolekandeosakonna all on:  

4.1.1 . geriaatrilise hindamise meeskond  

4.1.2 . koduõendus 

4.1.3 . päevahoid ja intervallhooldus 

4.1.4 . avahooldus 

4.1.5 . tasuline koduhooldus 

4.1.6 . tugiteenused  

4. vaatlus, spetsialistide hinnangud, lepingud, tagasiside   

4.2. väljaõppinud koduhooldusteenuse osutajad 4.2 . käsunduslepinguga tegutseb vähemalt 10 

ööpäevaringse koduhooldusteenuse osutajat  

  

4.3. tasulised või linna poolt doteeritavad 

tugiteenused (nt sooja toidu kojuviimine, 

häirenupp)  

4.3 . välja töötatud tugiteenuste osutamise, finantseerimise 

ja omaosaluse tasumise põhimõtted  

  

 4.4. õiguslik regulatsioon teenuste osutamiseks  4.4 . kehtestatud teenuste regulatsioonid    

4.5. töökorralduses juhtumipõhisuse 

kasutuselevõtt (geriaatriline meeskond)  

4.5. välja töötatud juhtumipõhine hindamissüsteem    
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TEGEVUSED 

(nummerdatult pea- 

ja alam- tegevused 

ehk tööd, mis tuleb 

iga väljundi 

saamiseks ära teha) 

1. Esmatasandi arstiabi tagamine  

1.1. Esmatasandi arstiabi osutava 

tervisekeskuse loomise töögrupi 

moodustamine, arengukava ja investeeringute 

kava koostamine ja toetuse taotluse esitamine  

1.1. Valgas on tervisekeskus esmatasandi arstiabi 

osutamiseks  

1.1.Töögrupi moodustamise otsus, arengukava, 

investeeringute kava, teenuse osutajate, linna ja haigla 

vaheline leping, toetuse taotlus  

 

1.2. ruumide kohandamine (arsti 

vastuvõturuum, protseduurid ja ruumid 

iseseisvaks õe vastuvõtuks, ühine registratuur, 

ruumid kompaktselt ühes kohas)  

1.2. kohandatud ruumid 8 perearstipraksisele  1.2.vaatlus   

1.3. teenuseks personali palkamine, ruumide 

kohandamine  

1.3. olemas ruumid ja personal  1.3. vaatlus   

2. Eriarstiabi ja õenduse toimimise tagamine  

2.1. põhierialadel arstide mehitatuse 

tagamine (olemasoleva personali 

säilitamine, uute palkamine)  

2.1. põhierialad on arstidega mehitatud  2.1. tervishoiustatistika   

2.2. uute diagnostikaseadmete soetamine  2.2. diagnostikaseadmed on ajakohased  2.2. lepingud   

2.3. ambulatoorse eriarstiabis kvalitatiivsete 

muutuste saavutamine (kiirem võimalus 

vastuvõtule saamiseks tasuliste teenuste 

kaudu, registreerimisvõimaluste 

laiendamine)  

2.3. olemas tasulised teenused ja mitmekülgsed 

registreerimise võimalused (e-registratuur, SMS-

teavitused)  

2.3. lepingud   

2.4. hooldusravis haigekassa lepingu 

saavutamine ja tasuliste 

hooldusraviteenuste pakkumine  

2.4. olemas haigekassa leping 25 hooldusravikohale ja 

tasulisena müüakse 25  

2.4. lepingud   

2.5. haigla ligipääsetavuseks 

jalgrattahoidlate rajamine, parkla 

laiendamine, kokkulepe bussipeatuste 

korraldamiseks  

2.5. olemas jalgrattahoidla, laienenud parkla, bussipeatused 

nii maa- kui linnaliinidel  

2.5. vaatlus   

 
2.6. kliendisuhtlusprotsessides kvaliteedi 

tõstmiseks suhtlemiskultuuri 

arendamine (koolitused, juhtumite 

käsitlused), patsiendile info 

kättesaadavuse parandamine oma 

terviseseisundi kohta (e-tervise enam 

kasutuselevõtt, e-

registreerimisvõimaluste loomine); 

tegevused haigla mainekujunduse ja 

turunduse suunal oma peamises 

teeninduspiirkonnas Valgamaal, Läti 

poolelt Valka kihelkond, samuti Eestis 

tervikuna  

2.6. rahulolu- ja maine-uuringud näitavad elanike hinnangu 

paranemist Valga Haigla suhtes  

2.6. rahulolu ja maineuuringud   
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3. Taastusravikeskus Valga Haiglas  

3.1. ehitustehnilise projekti koostamine  3.1. olemas 3.1. projekt   

3.2. äriplaani koostamine  3.2. olemas  3.2. äriplaan   

4. Koduhooldusteenustes  

4.1. linna koduteenuse üleandmine Valga 

Haiglale, kokkuleppimine töötajate, 

teenuse regulatsiooni ja finantseerimise 

osas  

4.1 . linna koduteenus on üle antud Valga Haiglale 4. teenuse regulatsioonid ja lepingud, volikogu ja valitsuse 

õigusaktid, vaatlus, spetsialistide hinnangud  

 

4.2. tasulise ööpäevaringse 

koduhooldusteenuse loomine, töötajate 

koolitamine, teenuse regulatsiooni ja 

finantseerimise kinnitamine  

4.2 . on loodud tasuline ööpäevaringne koduhooldus    

4.3. hooldust vajava kliendi vajaduste 

hindamiseks geriaatrilise meeskonna 

kasutamine  

4.3 . Valga Haigla geriaatriline meeskond koostab hooldust 

vajavatele isikutele hooldusplaani  

  

4.4. pandlikult ühelt teenuselt teisele 

liikumise protseduuri loomine  

4.4 . hooldusplaani alusel võimaldatakse ühelt teenusel 

teisele liikuda vähemalt 3 päeva jooksul  

  

4.5. häirenupu teenuse käivitamine  4.5 . häirenupu teenuse kasutajaid on 20    

4.6. sooja toidu kojuviimise teenuse 

käivitamine  

4.6 . olemas transpordivahend ja teenuseosutaja    
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Tegevused ja sisendid  

  

Eesmärgid ja tegevused 
Teostamise aeg ja planeeritav 

maksumus aastate lõikes (1000 €) Vastutaja Partnerid Välisvahendid Märkused, selgitused  

2017 2018 2019 2020 2021 

Üldeesmärk: Maakonna tervishoiu- ja hooldusteenuste keskus on välja arendatud 

Otsesed eesmärgid: 

1. Valgas on tagatud esmatasandi arstiabi kõigile linlastele, ümbruskaudsete valdade elanikele ja teistele EL kodanikele 

2. Jätkusuutlik eriarsti- ja õendusabi 

3. Rehabilitatsiooni- ja taastusraviteenused on kättesaadavad kohapeal ja atraktiivsed 

4. Kodus hooldust vajavatele eakatele ja puuetega inimestele on olemas kliendikesksed terviklahendused ja lähedastele turvatunne 

1.  1. Esmatasandi arstiabi tagamiseks 

1.1. Tervisekeskus üldarstiabi osutamiseks 

1.2. Kohandatud ruumid Tervisekeskuseks  

  1.1. Esmatasandi arstiabi osutava 

tervisekeskuse loomise töögrupi 

moodustamine, arengukava ja 

investeeringute kava koostamine ja 

toetuse taotluse esitamine 

10 0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 Valga Haigla Valga Linnavalitsus, Tartu 

Ülikooli Kliinikum (TÜK)  

EL struktuur, 

Rakendusasutus 

Sotsiaal-

ministeerium 

 „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ 

prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ 

meetme 2.4. „Kättesaadavate ja kvaliteetsete 

tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse 

naasmise suurendamiseks“ tegevus 2.4.2. „Investeeringute 

toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri 

tõmbekeskustes tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed 

esmatasandi teenused“ 

  

  1.2. Tervisekeskuse renoveerimine sh 

ruumide kohandamine (arsti 

vastuvõturuum, protseduurid ja ruumid 

iseseisvaks õe vastuvõtuks, ühine 

registratuur, ruumid kompaktselt ühes 

kohas) ja juurdeehitus 

10 

 

30 750 790 0 Valga Haigla  Valga Linnavalitsus, TÜK   EL struktuur 

siseriiklik 

 1.3. Perearstide leidmisele kaasa 

aitamine  

0 0 0 0 0 Valga Linnavalitsus  Valga Haigla, Terviseamet, 

TÜK   

 

2. 2.1. Põhierialadel arstide olemasolu 

2.2. Uued diagnostikaseadmed, e-meditsiini kasutamine 

2.3. Ambulatoorse eriarstiabi maht 2011 tasemel 

2.4. Hooldusravi mahu kasv 

2.5. Haiglale ligipääsetavus avardunud (parkla suurendamine, linna ja maakonnaliinide bussipeatused haigla lähedal, jalgrattahoidlad) 

  2.1. Põhierialadel arstide mehitatuse 

tagamine (olemasoleva personali 

säilitamine, uute palkamine) 

 200 

 

200 200 200 Valga Haigla Tartu Ülikooli Kliinikum  
    

  2.2. Uute diagnostikaseadmete 

soetamine 

 70 

 

70 70 70 Valga Haigla Tartu Ülikooli Kliinikum  
    

  2.3. Ambulatoorse eriarstiabis 

kvalitatiivsete muutuste saavu-tamine 

(kiirem võimalus vastuvõtule saamiseks 

tasuliste teenuste kaudu, 

registreerimisvõimaluste laiendamine) 

 0 

 

10 

 

0 

 

0 

 

Valga Haigla Tartu Ülikooli Kliinikum  
    

  2.4. Hooldusravis haigekassa lepingu 

saavutamine ja tasuliste 

hooldusraviteenuste pakkumine 

 10 10 10 10 Valga Haigla Tartu Ülikooli Kliinikum  
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  2.5. Haigla ligipääsetavuseks 

jalgrattahoidlate rajamine, parkla 

laiendamine, kokkulepe bussipeatuste 

korraldamiseks 

 0 

 

5 5 5 Valga Haigla Tartu Ülikooli Kliinikum  
    

 2.6. Tegevused rahulolu ja maine suunal 

(maineuuring, koolitused, registrite 

arendamine) 

 0 

 

10 10 10 Valga Haigla Tartu Ülikooli Kliinikum  
  

3. 3.1. Tehniline projekt ja äriplaan taastus- ja vesiravikompleksi väljaehitamiseks 

  3.1. Ehitustehnilise projekti koostamine   0 

 

0 3 Valga Haigla Tartu Ülikooli Kliinikum  
    

  3.2. Äriplaani koostamine   0 0 20 Valga Haigla Tartu Ülikooli Kliinikum  
    

4. 4.1. Kliendi kodus osutatavaid sotsiaalhoolekande ja tervishoiuteenuseid koordineeriv struktuuriüksus Valga Haiglas 

 (integreeritud hooldus-õendusteenus Valga Haigla hoolekandeosakonnas) 

4.2. Väljaõppinud koduhooldusteenuse osutajad 

4.3. Tasulised või linna poolt doteeritavad tugiteenused (nt sooja toidu kojuviimine, häirenupp) 

4.4. Õiguslik regulatsioon teenuste osutamiseks 

4.5. Töökorralduses juhtumipõhisuse kasutuselevõtt (geriaatriline meeskond) 

  4.1. Linna koduteenuse üleandmine 

Valga Haiglale, kokkuleppimine 

töötajate, teenuse regulatsiooni ja 

finantseerimise osas 

 0 97 

 

97 97 Sotsiaalabiamet     
  

  4.2. Tasulise ööpäevaringse 

koduhooldusteenuse loomine, töötajate 

koolitamine, teenuse regulatsiooni ja 

finantseerimise kinnitamine 

 0 100 100 100 Valga Haigla sotsiaalabiamet EL struktuur, ESF 
  

  4.5. Häirenupu teenuse käivitamine 20  0 

 

25 

 

1 1 Sotsiaalabiamet Valga Haigla EL struktuur, ESF 
  

  4.6. Sooja toidu kojuviimise teenuse 

käivitamine 

 0 

 

0 

 

1 1 Sotsiaalabiamet MTÜ-d EL struktuur, ESF 
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6. Noored on aktiivsed ja tegusad  

Loogiline struktuur Kirjeldus, tähtajad 

Saavutamise 

indikaatorid, 

saavutustasandid 

(oodatavate tulemuste arvnäitajad) 

Kontrolli 

meetodid 

(dokument, kus tulemused fikseeritakse) 

Eeldused, riskid, 

vastumeetmed 

ÜLDEESMÄRK 

(1 mõõdetav 

üldeesmärk) 

Noored on aktiivsed ja tegusad  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  

1.Kajastatus meedias, osavõtjate arv   

2. Huvitegevuses osalevate laste ja noorte protsent tõuseb 

võrreldes 2011. aastaga  

2.Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)   

3. Valga Noortevolikogu on aktiivne ja jätkusuutlik, iga 2 

aasta tagant toimuvad valimised, valimis- ja 

kandideerimisaktiivsus võrreldes 2011. aastaga tõuseb 

2013. aastal  

3. Valimisstatistika, -aruanded.   

OTSESED  

EESMÄRGID 

(3-5 eesmärki 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1.Valga linnal on noorte omaalgatust toetav 

süsteem  

1.1. Valga Linnavolikogu poolt on kinnitatud kord 

noorteprojektide toetamiseks hiljemalt 2015. aastaks. 

1.1. Õigusakt , selle avalikustamine 

 

 

1.2. Linna eelarves on noorteprojektide ja sündmuste 

toetamiseks eraldatud alates 2014.a.-st vähemalt 500 

eurot.  

1.2. Linna eelarve   

1.3. On moodustatud komisjon noorteprojektide 

menetlemiseks  

1.3. Õigusakt komisjoni moodustamiseks, toetatud 

noorteprojektid  

 

2. Valga linna huvitegevuses on kaasatud 

noored vanuses 7-26  

2.1. Huvitegevuses osalevate laste % vanuses 7-16 

võrreldes 2011 aastaga kasvab.  

2.1EHIS   

2.2. Huvitegevusse kaasatud noorte % vanuses 17-26 

kasvab (s.h. ka Valgamaa Kutseõppekeskusest kaasatute 

arv)  

2.2.EHIS, MTÜ-de ja klubide aruanded   

2.3. Huvitegevuses osaleb järjest rohkem noori Valga 

lähivaldadest (Hummuli, Karula, Õru, Tõlliste, Taheva)  

2.3. EHIS, lepingud teiste omavalitsustega   

3. Noortevolikogu on aktiivne, jätkusuutlik. 

Haaratud noored vanuses 14-26  

3.1. Noortevolikogu iga liige osaleb aastas vähemalt 2-l 

koolitusel.  

3.1 Koolitustel osalenute nimekiri   

3.2. Noortevolikogu esindajad teevad koostööd  

linnavalitsuse ja linnavolikoguga ning teevad ettepanekuid 

linnaelu edendamiseks.  

3.2.Tegevuse aruanne   

3.3. Noortevolikogu kokkusaamised toimuvad vähemalt 

kord kvartalis nii õpilasesinduste kui ka linnavolikogu –ja 

valitsusega.  

3.3. Kokkusaamiste protokollid   

 
 3.4.Noortevolikogu valimised toimuvad iga kahe aasta 

tagant, valimis-ja kandideerimisaktiivsus on kasvanud 

võrreldes 2011. aastaga.  

3.4. Valimisstatistika   
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4. Valga linna noorsootöö on koordineeritud  4.1. Noorsootöö koordineerimisel lähtutakse Valga 

maakonna noorsootööstrateegiast   

4.1. Õigusakt noorsootööstrateegia vastuvõtmise kohta   

4.2. On Valga noorteühenduste andmebaas, mille andmeid 

uuendatakse vähemalt kord aastas.  

4.2. Noorteühenduste andmebaas   

4.3. Noorteüritused toimuvad regulaarselt ja koordineeritult.  4.3. Noorteürituste kava   

4.4. Noortele toimuvad kord kvartalis koolitused, millest 

võtab osa vähemalt 60 noort.  

4.4. Koolituste teated, osalejate nimekirjad   

5. Valga ANK territoorium on korrastatud  5.1. Valga Avatud Noortekeskuse (ANK) õueala on piiratud 

aiaga hiljemalt 2014. aastaks  

5.1. Aia ehitus-ja kasutusluba   

5.2. ANK õueala on korrastatud, paigaldatud pingid ja mini 

mängu-ja spordiväljakud  

5.2. Vaatlus   

5.3 ANK hooned on renoveeritud ja sisustatud 

noortevajadusi arvestades, kaugküttesüsteemiga on ühinetud  

5.3.Ehitus-ja kasutusluba, vaatlus   

VÄLJUNDID 

(1-5 mõõdetavat 

lõpptulemust 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1. On väljatöötatud noorte omaalgatust toetav 

kord  

1.1. 2015 . a II poolaastal on olemas kord noorteprojektide 

toetamiseks  

1.1. Volikogu õigusakt   

2.1 Huvihariduse uuring (laste, õpilaste , noorte 

osavõtt ja osalemine huvihariduses) läbiviidud 

koos õppekavade analüüsiga.  

2.1. Huvitegevuse uuring ja õppekavade analüüs on läbi 

viidud 2013., 2014., 2015. jne aastal.  

2.1. Õppekavade analüüs, huvitegevuse kaardistatus   

2.2. Erinevatele vanuserühmadele (7-26 

aastastele ) vastavate õppekavade 

väljatöötamine  

2.2. 2013-2015. a on välja töötatud, turundatud ja 

rakendatud õppekavad lastele ja noortele vanuses 7-26 

aastat. 

2.2.EHIS-es kajastatud õppekavad  

3. Aktiivne ja jätkusuutlik noortevolikogu  3. 2015. aasta valimistel on noortevolikokku kandideerimis- 

ja valimissaktiivsus tõusnud 15% võrreldes 2011. aastaga. 

3.Kandideerimis-ja valimisnimekirjad   

4.Valga ANK territoorium on korrastatud  4.1. On väljastatud piirdeaia ehitusluba ja paigaldatud aed 

2014.a.  

4.1. Ehitus-ja kasutusluba, vastuvõtuakt   
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Tegevused ja sisendid  

  Eesmärgid ja tegevused 
Teostamise aeg ja planeeritav 

maksumus aastate lõikes (1000 €) Vastutaja Partnerid Välisvahendid Märkused, selgitused  

  2017 2018 2019 2020 2021 

Üldeesmärk: Noored on aktiivsed ja tegusad  

  
Otsesed eesmärgid: 

1. Valga linnal on noorte omaalgatust toetav süsteem.  

2. Valga linna huvitegevusse on kaasatud noored vanuses 7-26 aastat.  

3. Noortevolikogu on aktiivne ja jätkusuutlik. 

4. Valga linna noorsootöö on koordineeritud.  

5. Valgas on noortetegevust toetav taristu.  

1. Noorte omaalgatust toetav kord 

 1.1. Töögrupi moodustamine      Haridus-ja kultuuriamet Avatud Noortekeskus 

(ANK), õpilasesindused 

(ÕE), noortevolikogu 

(NVK). 

  Tehtud.  

 1.2. Noorte omaalgatuslike projektide 

toetamise korra eelnõu väljatöötamine 

ja selle vastuvõtmine ning kajastamine 

(teavitusinfo edastamine) 

     Haridus-ja kultuuriamet ANK, NVK, ÕE-d.    Tehtud.  

 1.3. Komisjoni moodustamine noorte 

omaalgatuslike projektide 

läbivaatamiseks ja toetamiseks 

     Haridus-ja kultuuriamet ANK, NVK   Tehtud.  

 1.4. Noorteprojektidele toetuste 

eraldamine ja lepingute sõlmimine 

2 3 3 4 4 Haridus-ja kultuuriamet ANK, NVK Jah   

2. Huvihariduse uuring (laste, õpilaste, noorte osavõtt ja osalemine huvihariduses) koos õppekavade analüüsiga. 

Erinevatele vanuserühmadele vastavate õppekavade väljatöötamine 

 2.1. Uuringu koostamine, läbiviimine 0  0 0 0 0 KHK, MK Valga Linnavalitsus, Valga 

linna koolid, NVK, HTM 

    

 2.2. Uurigu analüüs 0  0 0 0 0 KHK, MK Valga Linnavalitsus, Valga 

linna koolid 

    

 2.3. Erinevatele vanuserühmadele (7-

26) sobilike õppekavade koostamine, 

turundamine Valgas ja väljaspool 

Valgat 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 KHK, MK NVK, ANK, VKÕK, teised 

omavalitsused 

 ENTK    

 2.4. Õppekavade rakendamine , uute 

õppegruppide moodustamine 

3 3 3 3 3 KHK, MK NVK,ANK; VKÕK, teised 

omavalitsused 

Jah   

 2.5 Valgas tegutseb Liivimaa 

Noorteorkester muusikapedagoogide 

juhendamisel, soetatud on vajalikud 

kvaliteetsed instrumendid ja teised 

orkestri tarvikud 

32 32 32 32 32 MK Valga Linnavalitsus, teised 

KOV, HTM 

Jah, Varaait   

3. Aktiivne ja jätkusuutlik noortevolikogu 

 3.1. Noortevolikogu tegevus-ja 

koolituskava koostamine 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 NVK Haridus-ja kultuuriamet,  

Valgamaa Noortekogu (NK), 

Valga koolid 
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 3.2. Tegevus- ja koolituskava 

eluviimine 

3 3 3 3 3 NVK, ANK Haridus-ja kultuuriamet, 

Valgamaa NK 

Jah   

 3.3. Noortevolikogu kaasamine Valga 

Linnavolikogu ja valitsuse istungitele ja 

linna sündmuste korraldamisse 

0 0 0 0 0 NVK, ANK Haridus-ja kultuuriamet, 

koolid 

    

 3.4. Noortevolikogu ja õpilasesinduste 

korrapärased kohtumised (kord 

kvartalis) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 NVK, ANK Haridus-ja kultuuriamet, 

Koolid 

 jah   

 3.5. Noortevolikogu valimiste 

läbiviimine iga 2 aasta tagant 

  1  1  ANK, Valga linna koolid Haridus-ja kultuuriamet,  

Valgamaa NK 

    

4. Valga linna noorsootöö on koordineeritud 

 4.1. Noorsootöö koordineerimisel 

lähtutakse Valga maakonna 

noorsootööstrateegiast  

0 0 0 0 0 Haridus-ja kultuuriamet ANK, Valga linna koolid, 

MTÜ-d, KHK; 

noorteorganisatsioonid, 

teised omavalitsused 

    

 4.2. Andmebaasi koostamine Valga ja 

Valga lähivaldade noorteühendustest, 

täiendamine 

0 0 0 0 0 Haridus-ja kultuuriamet ANK, linna koolid, MTÜ-d, 

KHK, 

noorteorganisatsioonid, 

teised omavalitsused 

  Tehtud.  

 4.3. Noorteürituste ühtse ürituste kava 

koostamine ja koordineerimine, ürituste 

turundamine 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Haridus-ja kultuuriamet Valga linna koolid, klubid, 

MTÜ-d, KHK; 

noorteorganisatsioonid 

    

 4.4. Koolituste (vähemalt kord kvartalis 

üks koolitus) kavandamine ja läbi 

viimine noortele 

3 3 3 3 5 ANK, Haridus-ja 

kultuuriamet 

Valga linna koolid, klubid, 

MTÜ-d, KHK; 

noorteorganisatsioonid 

Jah, ENTK, ENEB   

 4.5. Noorte suvise töömaleva loomine ja 

rakendamine  

3 3 3 3 5 ANK  Valga Linnavalitsus  ENTK, ENL   

5. Korrastatud ANK territoorium ja hooned 

 5.1. ANK-le piirdeaia ehitus      ANK Linnamajandusamet ERDF  Ehitatud.  

 5.2. Õueala planeerimine ja 

korrastamine (teed, haljastus, valgustus) 

0 0 0 0  ANK Linnamajandusamet ERDF   

 5.3. Õuealale pinkide ja mini mängu-ja 

spordiväljakute soetamine 

25 20    ANK Linnamajandusamet ERDF, ENTK   

 5.4. ANK hoonetele renoveerimiseks 

lähteülesande ja projekti koostamine. 

Hoonete renoveerimine. 

0 6 

 

1000   Linnamajandusamet ANK ERDF  

 5.5. ANK ühendamine kaugküttega 0 0 100   ANK     
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7. Valga on rahvusvaheline külastajasõbralik linn, mille elanikud on aktiivsed ja optimistlikud  

Loogiline struktuur Kirjeldus, tähtajad 

Saavutamise 

indikaatorid, 

saavutustasandid 

(oodatavate tulemuste arvnäitajad) 

Kontrolli 

meetodid 

(dokument, kus tulemused fikseeritakse) 

Eeldused, riskid, 

vastumeetmed 

ÜLDEESMÄRK 

(1 mõõdetav 

üldeesmärk) 

Valga on rahvusvaheline külastajasõbralik 

linn, mille elanikud on aktiivsed ja 

optimistlikud 

1. veebikülastuste arv tõuseb (sise ja välis),  1. veebistatistika   

2. infopunkti külastus tõuseb  2. infopunkti statistika   

3. teenuste kasutatavus tõuseb  3. teenuste kasutamise statistika   

4. ettevõtjate rahulolu kasvab 4. Ettevõtlusuuring 2011;2013;2014   

OTSESED  

EESMÄRGID 

(3-5 eesmärki 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1. Valga linna elanik ja külastaja saab kergesti 

informatsiooni linnas pakutava kohta  

1.1. On loodud ühtne, leitav ja toimiv füüsiline (infopunkt, 

[e-] infotahvlid) ja elektrooniline keskkond informatsiooni 

jagamiseks ja hankimiseks. Veebilehe külastuste arv kasvab 

10% igal aastal ja veebilehel oldud aeg kasvab igal aastal  

1.1. Olemasolu ja toimivuse analüüs, uuring   

1.2. Erinevad Valga linna avalikud asutused vahetavad 

omavahel informatsiooni ja oskavad suunata külastajat 

infoallikani. Info jagamiseks kasutatakse erinevaid platvorme 

(mobiilirakendused, töölaua rakendused jne Näiteks Valga 

linna sündmuste töölaua- ja mobiilirakendus). Oskus suhelda 

olemasolevate infosüsteemidega on tõusnud  

1.2. Statistika analüüs   

1.3. Linnas on hästi leitav külastuskeskus. Külastajate ja 

infopärijate arv kasvab 10% aastas. Veebis oleva turistile 

mõeldud informatsiooni hulk on tõlgitud 4 keelde vähemalt 

90% ulatuses aastaks 2013. 90% huviobjektidest on 

varustatud infotahvlitega aastaks 2015  

1.3. külastatuse statistika   

1.4. 50% teenustest on viidud e-tasandile. Linnaelanik saab 

kasutada e-keskkonda vähemalt igapäevaseks asjaajamiseks  

1.4. rahulolu-uuring e-teenuste kohta. E-teenuste statistika   

2. Valga linna tutvustavad infomaterjalid 

toetavad linna identiteeti.  

2. On olemas Valga linna stiiliraamat ning sellega kooskõlas 

olevad trükised. Kooskõlas olevaid trükiseid on igal aastal 

rohkem  

2. Trükiste arv, stiiliraamatu olemasolu ja kasutuskordade 

arv  

 

3. Valga linn on tõmbekeskus, kus toimuv 

tegevus on mitmekesine ja ülepiiriline 

huvitegevus  

3.1. Huvitegevuses osaleb järjest rohkem inimesi sh 

Hummuli, Karula, Tõlliste, Õru, Taheva, Valka 

omavalitsustest. Valga ja Valka huvitegevuse valikute arv 

kasvab iga aastaga. Huvitegevust toetavate ettevõtete arv 

kasvab (vrdl 2011)  

3.1. Huviringide analüüs ning ürituste kavad   

3.2 Väikelaste emade ühistegevuse toetamine  3.2. Loodud on väikelaste emade ühistegevuse MTÜ   

VÄLJUNDID 

(1-5 mõõdetavat 

lõpptulemust 

pingereas 

nummerdatult) 

1.1.1. Valga linnal on olemas kaasaegne ja 

lihtsasti kasutatav (hallatav) identiteeti toetav 

ja informatiivne veebileht, mille kaudu on 

võimalik kasutada kohaliku tasandi e-

teenuseid (lasteaedade, koolide, huviringide 

1.1.1. On olemas kaasaegne ja täiustatud veebileht; 

informatsioon on tõlgitud vähemalt nelja keelde; Veebilehel 

on toimivad e-teenuse rakendused; On arendatud e-teenused  

1.1.1. Veebi funktsionaalsuse analüüs  
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 registreerumine, linnaametniku kohtumise 

broneerimine elektroonilise vormiga jne)  

1.1.2. Veebis on kättesaadav valdkonniti Valga 

linna ettevõtjate/teenusepakkujate andmebaas. 

Vähemalt 4 keeles (eesti, läti, vene, inglise)  

1.1.2. Igapäevaselt hallatav andmebaas, mille andmete 

õigsust kontrollitakse vähemalt 1x aastas  

1.1.2. Andmebaas veebis   

1.1.3. Valga linna ühtne e-info kogumis-ja 

jagamissüsteem (IKJS), mida kasutavad 

aktiivselt kõik allasutused, kes korraldavad 

sündmusi  

1.1.3. Kokku lepitud Valga linna üritusi korraldavate asutuste 

ühises infojagamise korras ja vastav süsteem loodud  

1.1.3. Toimiv ürituste kalender veebis ja trükistel, 

süsteemiga liitunud asutuste arv  

 

1.2.1. Valga linna leht  1.2.1. Linnaleht ilmub eesti- ja venekeelsena vähemalt 10 

korda aastas ja levitatakse Valga linnas, Hummuli, Karula, 

Taheva, Tõlliste ja Õru valdades. Ühel korral aastas ilmub 

ühine leht Valka kihelkonnaga kolmes keeles. Lehes ilmuvad 

viimase aja KKK.  

1.2.1. Visuaalne vaatlus ja tiraaž   

1.3.1. Linnavolikogu istungite ülekanne veebis  1.3.1. Volikogu istungeid on võimalik veebis reaalajas 

jälgida  

1.3.1. Vaatajate ja kuulajate arv   

1.4.1. Valga linnas on strateegilistes kohtades 

üleval Valga linna ja lähiümbrust tutvustavad 

interaktiivsed infotahvlid  

1.4.1. Informatsioon on koostatud ja infotahvlid on 

paigaldatud  

1.4.1. Visuaalne vaatlus   

1.4.2. Linnas ja sissesõiduteede ääres on 

turvalisuse tagamiseks üleval videovalve 

süsteem ja info- või reklaamtahvlid, kus on 

kirjas infotelefon ja veebiaadress, 

külastuskeskuse asukoht  

1.4.2. Info-reklaamtahvlid on üleval linna sissesõiduteede 

ääres (vähemalt 6) ja enimkülastatavates kohtades (hotell, 

külastuskeskus, kirik, raudteejaam, turg jne)  

1.4.2. Visuaalne vaatlus   

1.4.3. Vaatamisväärsused on varustatud 

infotahvlitega, kus on kirjas legend  

1.4.3. Vaatamisväärtused kaardistatud; infotahvlitel kasutatav 

informatsioon on toimetatud ja paigaldatud  

1.4.3. Visuaalne vaatlus   

 
1.5.1. Valga linna enimkasutatavates avalikes 

asukohtades on avalik internetivõrk  

1.5.1. Enamkasutatavates kohtades on tasuta internetivõrk  1.5.1. Ligipääs tagatud,   

1.6.1. Infomaterjalide erinevatesse keeltesse 

tõlkimise süsteem  

1.6.1. Alates 2015. aastast on olemas kindlad 

koostööpartnerid, teenusepakkujad  

1.6.1. Koostöö- ja teenuslepingud   

1.6.2. Valga linna kodulehel on olemas 

vähemalt 4 keeles info Valga, Valka ja 

lähiümbruse huviobjektide kohta  

1.6.2. Toimetatud ja tõlgitud informatsioon olemasolu  1.6.2. Visuaalne vaatlus   

1.7.1. Kahte linna koordineeriv keskus - Läti-

Eesti Instituut vahendab informatsiooni Valga 

ja Valka ürituste ja huvitegevuse võimaluste 

kohta  

1.7.1. Valga linna ja Valka kihelkonna ülepiiriliste ürituste ja 

huvitegevuse võimaluste informatsioon on vahendatud  

1.7.1. Läti-Eesti Instituudi tegevusaruanne, Valga kohalike 

spordi- ja kultuurialaste MTÜ-de ning Valga Kultuuri- ja 

Huvialakeskuse ja Valga Sport kodulehekülgede analüüs  

 

1.8.1. Valga linnal on tõhus infovahetus 

ümberkaudsete valdadega ja Valka 

kihelkonnaga  

1.8.1. Toimib informatsiooni vahetus  1.8.1. Materjalid kajastatud veebis ja linnalehes   
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1.9.1. Valga külastuskeskus  1.9.1. Piiri vahetus läheduses tegutseb Eesti ja Läti ühiselt 

hallatav turistide külastuskeskus  

1.9.1. Visuaalne vaatlus   

2.1. On olemas avalikult kättesaadav 

stiiliraamat ning välja töötatud juhend, mis 

reguleerib linna tunnusmärgi kasutamist 

(paberkandjal, elektrooniliselt, reklaam jne)  

2.1. Turundussüsteem on välja töötatud ja kasutusel; 

Stiiliraamat ja juhend on väljatöötatud  

2.1. Materjal veebis   

2.2. On olemas linna tutvustavad materjalid 

(video kujul, paberkandjal, atraktiivne legend, 

linnameened).  

2.2. Tutvustusmaterjalid on kättesaadavad  

 

2.2. Materjal veebis   

2.3. On välja töötatud linna suursündmuste 

sponsorluspakett  

2.3. Sponsorluspaketi olemasolu 2.3. Materjal veebis, liitunud toetajate arv   

2.4. On olemas Valga linna reklaam-materjalid 

(lipud, lindid, plakatid jne), mida kasutatakse 

nii linnas, kui mujal  

2.4. Reklaammaterjalid on kättesaadavad  2.4. Visuaalne vaatlus   

3.1. Ühised toimivad huvikeskused: 

kultuurikeskus ja aktiivsed MTÜ-d (nt. stuudio 

Joy, Valga ANK, Valga Sport, Valga 

muusikakool, Valka kunstikool, Valka 

muusikakool, Valka rokikool).  

3.1. Piiriülese huvitegevuse osalus suureneb iga aastaga  3.1. Huvitegevuse kaardistus   
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Tegevused ja sisendid  

  

Eesmärgid ja tegevused 
Teostamise aeg ja planeeritav 

maksumus aastate lõikes (1000 €) Vastutaja Partnerid Välisvahendid Märkused, selgitused  

2017 2018 2019 2020 2021 

Üldeesmärk: Valga on rahvusvaheline külastajasõbralik linn, mille elanikud on aktiivsed ja optimistlikud 

Otsesed eesmärgid:  

1. Valga linna elanik ja külastaja saab kergesti informatsiooni linnas pakutava kohta. 

2. Valga linna tutvustavad infomaterjalid toetavad linna identiteeti. 

3. Valga linn on tõmbekeskus, kus toimuv tegevus on mitmekesine ja ülepiiriline 

1.  1.1.1. Valga linnal on olemas kaasaegne ja lihtsasti kasutatav (hallatav) identiteeti toetav ja informatiivne veebileht, mille kaudu on võimalik kasutada kohaliku tasandi e-teenuseid (lasteaedade, koolide, huviringide 

registreerumine, linnaametniku kohtumise broneerimine elektroonilise vormiga jne).  

1.1.2. Veebis on kättesaadav valdkonniti Valga linna ettevõtjate/teenusepakkujate andmebaas. Vähemalt 4 keeles (eesti, läti, vene, inglise) 

1.1.3. Valga linna ühtne e-info kogumis-ja jagamissüsteem (IKJS), mida kasutavad aktiivselt kõik allasutused, kes korraldavad sündmusi 

1.2.1. Valga linna leht. 

1.3.1. Linnavolikogu istungite ülekanne veebis.  

1.4.1. Valga linnas on strateegilistes kohtades üleval Valga linna ja lähiümbrust tutvustavad interaktiivsed infotahvlid.  

1.4.2. Linnas ja sissesõiduteede ääres on üleval videovalve süsteemid ja info- või reklaamtahvlid, kus on kirjas infotelefon ja veebilehe aadress, külastuskeskuse asukoht  

1.4.3. Vaatamisväärsused on varustatud infotahvlitega, kus on kirjas legend.  

1.5.1. Valga linna enimkasutatavates avalikes asukohtades on avalik internetivõrk. 

1.6.1. Infomaterjalide erinevatesse keeltesse tõlkimise süsteem.  

1.6.2. Valga linna kodulehel on olemas vähemalt 4 keeles info Valga, Valka ja lähiümbruse huviobjektide kohta 

1.7.1. Kahte linna koordineeriv keskus - Läti-Eesti Instituut vahendab informatsiooni Valga ja Valka ürituste ja huvitegevuse võimaluste kohta  

1.8.1. Valga linnal on tõhus infovahetus ümberkaudsete valdadega ja Valka kihelkonnaga 

1.9.1. Valga külastuskeskus  

  1.1. Valga linna kaasaegse ja lihtsasti 

kasutatava (hallatava) identiteeti toetava 

ja informatiivse veebilehe analüüs ja 

arendamine  

  15    Kantselei 

 

Jah On olemas kaasaegne ja täiustatud veebileht. 2013 aastaks on 

teostatud veebilehe analüüs, arendamiskava  

  1.2. Valga linna veebilehe 

sotsiaalmeediatega ühilduse arendamine 

0 0 0 0 0 Kantselei     Valga linna veebilehe sotsiaalmeediaga seotuse arendus 

vähemalt kahe keskkonnaga (Facebook ja Google+)  

  1.3. Valga linna veebilehe kohaliku 

tasandi e-teenuste arendamine 

(lasteaedade, koolide, huviringide 

registreerumine, linnaametniku 

kohtumise broneerimine elektroonilise 

vormiga jne)  

0  10    Kantselei Ametid Jah  On arendatud kohaliku tasandi e-teenused perioodil 2013 kuni 

2020  

  1.4. Veebis kättesaadava valdkonniti 

Valga linnas tegutsevate teenuse-

pakkujate andmebaasi koostamine ja 

loomine ning tõlkimine vähemalt 4 

keelde (eesti, läti, vene, inglise) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Linnamajandusamet Kohalikud ettevõtjad Jah Igapäevaselt hallatav andmebaas, mille andmete õigsust 

kontrollitakse vähemalt 1x aastas. Andmebaas on loodud 

aastaks 2014-2015. Kajastatud on 80% teenusepakkujate 

andmetest.  

  1.5 .Valga linna ühtse e-infokogumis-ja 

jagamissüsteemi (edaspidi IKJS) 

lähteülesande koostamine ja analüüs 

 

0 

5    Kantselei Allasutused   On loodud lähteülesanne ja analüüs  

  1.6. IKJS arendamine 0 15    Kantselei Allasutused   IKJS on välja arendatud  

  1.7. IKJS’i ja kõik allasutuste, kes 

korraldavad sündmusi sidumise 

arendamine  

0 

 

3    Kantselei Allasutused   Infosüsteemide ühildamine perioodil  



43 
 

  1.8. Valga linna lehe väljaandmine 30 30 30 30 30 Kantselei     Kaheksa korda aastas eesti ja vene keeles, ühel korral aasta 

eesti, läti ja vene keeles 

  1.9. Volikogu istungitest ja muudest 

avalikkust huvitavatest üritustest 

veebiülekande tegemine 

0 3 

 

0 0 0 Linnavolikogu kantselei Kantselei  Kõigist linnavolikogu istungitest tehakse ülekanne veebi 

  1.10. Valga linna strateegilistesse 

kohtadesse Valga linna sündmusi ja 

lähiümbrust tutvustavate interaktiivsete, 

elektrooniliste infotahvlite materjali 

koostamine ja paigaldamine  

10 30 2 2 2 Linnamajandusamet SVA, Arenguamet  Jah, Est-Lat Informatsioon on koostatud ja infotahvlid on paigaldatud 

perioodil 2015 – 2020  

  1.11. Linnas ja linna sissesõitudele 

videovalve süsteemi (turvakaamerate) 

paigaldamine või renoveerimine  

20 2 2   Linnahooldusamet PPA  Videovalvesüsteem paigaldatud.  

  1.12. Valga linna vaatamisväärsuste 

kaardistamine ning varustamine 

infotahvlitega  

0 30 1   Linnamajandusamet SVA Jah, Est-Lat Infotahvlitel kasutatav informatsioon on toimetatud ja 

paigaldatud vähemalt kahes keeles  

 1.13. Valga linna enimkasutatavates 

avalikes asukohtades on avalik 

internetivõrk 

0 2 3   Kantselei    

  1.14. Valga linna kodulehele vähemalt 4 

keeles Valga, Valka ja lähiümbruse 

huviobjektide kohta info koostamine ja 

sisestamine  

5 5 5 5 5 Arenguamet SVA Jah, Est-Lat Toimetatud ja tõlgitud informatsioon olemasolu vähemalt 4 

keeles  

 1.15. MTÜ Läti-Eesti Instituudi 

toetamine ja töös osalemine ning Läti-

Eesti piiriülese koostöö komisjoni 

sekretariaadi ülesannete lisamine Läti-

Eesti Instituudile  

12 

 

18 

 

20 

 

20 20 Arenguamet     Vähemalt 14000 € aastas, sekretariaadi ülesannete 

lisandumisel täiendavad vahendid riiklikult 

  1.16. Veebis pakutakse informatsiooni 

Valga ja Valka ürituste, 

vaatamisväärsuste, pakutavate 

huvihariduse ja vaba aja veetmise 

võimaluste kohta mitmes keeles, 

koostöös ümberkaudsete kohalike 

omavalitsustega  

0 0 0 0 0 MTÜ Läti-Eesti Instituut Haridus- ja kultuuriamet, 

Valka Novads, SVA, 

Kantselei  

 www.valga.ee loetavus kasvab iga aastaga vähemalt 20% 

  1.17. Valga külastuskeskuse loomine 

koostöös EASi ja Valka kihelkonnaga 

     Arenguamet SVA   Tehtud.  

2.  

 

2.1. On olemas avalikult kättesaadav stiiliraamat ning välja töötatud juhend, mis reguleerib linna tunnusmärgi kasutamist (paberkandjal, elektrooniliselt, reklaam jne).  

2.2. On olemas linna tutvustavad materjalid (video kujul, paberkandjal, atraktiivne legend, linnameened). 

2.3. On välja töötatud linna suursündmuste sponsorluspakett. 

2.4. On olemas Valga linna reklaammaterjalid (lipud, lindid, plakatid jne), mida kasutatakse nii linnas, kui mujal.  

  2.1. Stiiliraamatu ning juhendi, mis 

reguleerib linna tunnusmärgi kasutamist 

(paberkandjal, elektrooniliselt, reklaam), 

koostamine  

 

 

0    Kantselei  

 

Arenguamet, 

Linnamajandusamet  

 

  Stiiliraamatu ja juhendi olemasolu 

  2.2. Valga linna tutvustava materjali 

(video kujul, paberkandjal, atraktiivne 

legend, linnameened) koostamine ja 

loomine 

5 5 5 5 5 Kantselei  

 

Arenguamet    Tutvustusmaterjalid on kättesaadavad nii elektrooniliselt kui ka 

füüsiliselt  
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  2.3. Linna suursündmuste 

sponsorluspaketi koostamine 

0 0 0 0 0 Arenguamet, Haridus- ja 

kultuuriamet  

Arenguamet    Sponsorluspaketi olemasolu ja kasutusel vähemalt 3 

suursündmusel  

  2.4. Valga linna reklaammaterjalide 

(lipud, lindid, plakatid), mida 

kasutatakse nii linnas, kui mujal 

koostamine ja loomine 

1  1 1 1 1 Kantselei  Linnamajandusamet    Reklaammaterjalid on kättesaadavad 

3. 3. Valga linn on tõmbekeskus, kus toimuv tegevus on mitmekesine ja ülepiiriline  

  3.1. Valga ja Valka 

huvitegevusvõimalusi pakutakse 

piiriüleselt, sõlmitud on huvitegevuse 

alane koostöölepe Valka ja 

ümberkaudsete valdadega 

0 0 0 0 0 Haridus- ja kultuuriamet MTÜ Läti-Eesti Instituut    

 3.2. Kultuurikeskused ja vabaühendused 

korraldavad ühiseid huvitegevusi, kuhu 

on kaasatud erinevatest keelerühmadest 

inimesed 

0 0 0 0 0 Haridus- ja kultuuriamet     Igal aastal suureneb ürituste arv 

 3.3. Väikelaste emade ühistegevust 

toetavate MTÜde toetamine 

0 0 0 0 0 Haridus- ja kultuuriamet    

 3.4. Paindlike lastehoiuteenuste 

pakkumine  

0 50 50 50 50 Haridus- ja kultuuriamet  Sotsiaalabiamet  Jah, ESF   

 3.5. Valgas toimuvate ürituste 

korraldusmeeskondadesse kaasatakse 

ettevõtjaid ja vabatahtlikke pakkudes 

aktiivset osalusvõimalust ürituste 

läbiviimisel 

0 0 0 0 0 Haridus- ja kultuuriamet      

 3.6. Valga-Valka paketi (ühispilet 

erinevate teenuste tarbimiseks) välja 

töötamine  

1 5 5 5 5 Haridus- ja kultuuriamet  Arenguamet, ettevõtjad, 

Valga LV hallatavad 

asutused  
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8. Valga on oluline raudteesõlm, reisirongiühendus lähemate keskustega on sobivate liinigraafikutega ja kiire ning kaubaveo maht suureneb kõikides suundades  

Loogiline struktuur Kirjeldus, tähtajad 

Saavutamise 

indikaatorid, 

saavutustasandid 

(oodatavate tulemuste arvnäitajad) 

Kontrolli 

meetodid 

(dokument, kus tulemused fikseeritakse) 

Eeldused, riskid, 

vastumeetmed 

ÜLDEESMÄRK 

(1 mõõdetav 

üldeesmärk) 

Valga on oluline raudteesõlm, 

reisirongiühendus lähemate keskustega on 

sobivate liinigraafikutega ja kiire ning 

kaubaveo maht suureneb kõikides suundades 

 

 

1. Tallinna – Tartu – Valga – Valmiera – Riia vaheline 

reisirongiliiklus on taastunud ja alguspunktist lõpp-punkti 

jõuab vähem kui viie tunniga  

1. www.peatus.ee   

2. Tartu-Valga mõlemal suunal on võimalik jõuda sihtkohta 

enne tööpäeva algust (kell 8) ja lahkuda peale tööpäeva 

lõppu (kell 17)  

2. www.peatus.ee   

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

taastatud  

3. www.peatus.ee   

4. Reisirongiliiklus kolmnurgas Valga-Tartu-Koidula on 

taastatud  

4. www.peatus.ee   

5. Rahulolu raudteeliiklusega on paranenud (2010 x)  5. Valgamaalaste rahulolu-uuring 2010; 2012; 2014; 2016   

6. Reisijate arv on kasvanud  6. Vedajate andmed   

7. Valgat läbi kaubaveo maht ja kaubarongide keskmine arv 

päevas on tõusnud  

7. EVR Infra, vedajate ja Valga jaama andmed   

OTSESED  

EESMÄRGID 

(3-5 eesmärki 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1. Valga on oluline rahvusvaheline raudteesõlm  1.1 Tallinna – Tartu – Valga – Valmiera – Riia vaheline 

reisirongiühendus on kiire, vähemalt kaks rongipaari päevas 

ja sõiduaeg alguspunktist lõpppunkti on vähem kui viis 

tundi  

1.1. www.peatus.ee   

1.2 Valgast saab reisirongiga sõita Pihkva ja Peterburi 

suunal (vähemalt üks rongipaar päevas)  

1.2. www.peatus.ee   

1.3 Läti-Valka elanikud kasutavad enam Valga jaama  1.3. uuring   

2. Erinevad suunad Tartu-Tallinn, Koidula-

Pihkva, Valmiera - Riia) toimivad hästi  

2.1 Tartu-Valga mõlemal suunal on võimalik jõuda 

sihtkohta enne tööpäeva algust (kell 8) ja lahkuda peale 

tööpäeva lõppu (kell 17) ja maksimaalne sõiduaeg on 80 

minutit  

2.1. www.peatus.ee   

2.2 Valga-Võru-Koidula suunal vähemalt kaks rongipaari 

päevas ja toimib reisirongiliiklus Valga-Tartu-Koidula 

raudteekolmnurgas  

2.2. www.peatus.ee   

2.3 Valga-Riia vaheline reis rongiga kestab 2 tundi  2.3 1188.lv   

2.4 Erinevate transpordiliikide vaheline ümberistumine on 

mugavalt korraldatud  

2.4. www.peatus.ee;   
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2.5 Linna- ja maakonnaliinide bussigraafikud on sobitatud 

rongide liikumise graafikuga. Valga jaamahoones on 

mugavad ooteruumid ja võimalus parkida autot või 

jalgratast  

2.5 www.peatus.ee ja visuaalne vaatlus   

3. Kaubaveo käive läbi Valga raudteesõlme on 

suurenenud  

3. Valgat läbib kaks korda rohkem kaubaronge ning kaks 

korda rohkem kaupa  

3. EVR Infra, EVR Cargo, Valga jaam, uuring   

VÄLJUNDID 

(1-5 mõõdetavat 

lõpptulemust 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1. Tallinna – Tartu – Valga – Valmiera – Riia 

vaheline reisirongiühendus on kiire  

1. Vähemalt kaks rongipaari päevas, vahemaa läbitakse alla 

5 tunni  

  

2.1 Tartu-Valga mõlemal suunal on 

reisirongiühendus tööle ja kooli käimiseks 

sobivate graafikutega  

2.1 Mõlemasse sihtsuunda jõutakse enne tööpäeva algust (kl 

8) ja väljutakse peale tööpäeva lõppu (kl 17)  

  

2.2 Reisirongiliiklus Valga-Tartu-Koidula 

raudteekolmnurgas toimib ja erinevate 

transpordiliikide vaheline ümberistumine on 

mugavalt korraldatud  

2.2 Valga-Võru-Koidula suunal vähemalt kaks rongipaari 

päevas ja toimib reisirongiliiklus Valga-Tartu-Koidula 

raudteekolmnurgas  

  

2.3 Võru tn-a raudteeülesõidu asendamine 

raudteetunneliga  

2.3.1 Võru tn-a raudteetunneli planeerimine    

2.3.2 Võru tn-a raudteetunneli eeluuringu tegemine    

2.3.3 Võru tn-a raudteetunneli projekteerimine    

2.3.4 Võru tn-a raudteetunneli ehitamine    

3. Reisirongiühendus Riia-Valga-Koidula-

Peterburi toimib  

3. Vähemalt üks Riia-Valga-Peterburi rongipaar ööpäevas    

4. Kaubaveo maht Valga-Koidula liinil 

suureneb. Konteineriterminal  

4. Valgas on raudtee konteinerterminal, Valga-Koidula 

raudtee on remonditud  
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Tegevused ja sisendid  

  

Eesmärgid ja tegevused 
Teostamise aeg ja planeeritav 

maksumus aastate lõikes (1000 €) Vastutaja Partnerid Välisvahendid Märkused, selgitused  

2017 2018 2019 2020 2021 

Üldeesmärk: Valga on oluline raudteesõlm, reisirongiühendus lähemate keskustega on sobivate liinigraafikutega ja kiire ning kaubaveo maht suureneb kõikides suundades 

Otsesed eesmärgid:  

1. Valga on oluline rahvusvaheline raudteesõlm 

2. Erinevad suunad Tartu-Tallinn, Koidula-Pihkva, Valmiera-Riia) toimivad hästi 

3. Kaubaveo käive läbi Valga raudteesõlme on suurenenud 

1.  1. Tallinna – Tartu – Valga – Valmiera – Riia vaheline reisirongiühendus on kiire 

  1.1. Valga raudteejaam on Valga/Valka 

ühine reisijate sõlm  

  

  

    Linnahooldusamet VKÕK, Valka Novads   Linnabussiliinide marsruutide ümbertöötamine, et ühendada 

Valga jaam Läti - Valkaga 

  1.2. Raudteetranspordialane 

rahvusvaheline konverents   

  

  

    Arenguamet VKÕK ja MV, Tallinna 

Tehnikakõrgkool 

10 tuh € osalustasu 

või TTKK 

VKÕK 2013; 4-5 riiki esindatud, 100-120 konverentsil 

osalejat.  

  1.3. Valga jaamahoone töösse 

rakendamine  

0 200    Arenguamet Valka Novads, 

Linnamajandusamet  

Jah, Est-Lat   

  1.4. Riia-Valga rongi kiirenemise 

läbirääkimised 

0 0    Arenguamet MKM, Latvijas Dzelcels, 

Eesti Raudtee, VKÕK  

  EK poolne toetus Rail Baltica esimese investeeringute paketi 

elluviimiseks 

 1.5. Alternatiivse Rail Baltic’u trassi 

määratlemine maakondlikus 

üldplaneeringus  

0 0    Arenguamet Ümberkaudsed KOVid, 

VKÕK, Linnahooldusamet, 

Linnamajandusamet, MKM  

  

 1.6. Valga-Tõrva-Viljandi-Pärnu raudtee 

taastamise läbirääkimised 

0 0    Arenguamet  VOL, MKM, 

Linnahooldusamet  

  

2. 2.1. Tartu-Valga mõlemal suunal on reisirongiühendus tööle ja kooli käimiseks sobivate graafikutega 

2.2. Reisirongiliiklus Valga-Tartu-Koidula raudteekolmnurgas toimib ja erinevate transpordiliikide vaheline ümberistumine on mugavalt korraldatud 

  2.1. Parima Valga-Tartu-Koidula 

kolmnurga ühistranspordilahenduse 

leidmise uuring ja analüüs 

0     Linnahooldusamet Arenguamet Raudteepeatuste 

meede 2014 – 

2020 

Uuring kajastab bussi- ja raudteeliikluse sobivust Valga linnas 

tõmbekeskusena toimimiseks 

  2.2. Erinevate transpordiliikide vaheline 

ümberistumine on mugavalt korraldatud 

ning bussi ja rongigraafikute ühitamine 

40 0 0 0 0 Linnahooldusamet Linnamajandusamet   Välja on ehitatud jaamahoone ja ühitatud kohaliku ja 

maakonna liinide bussiliiklus. Uuring tellitud (projekti 

Tentactle raames).  

  2.3. Ettepanekute tegemine rongi ja 

bussiliikluse paremaks korraldamiseks 

MKMile, Maanteeametile 

0     Linnahooldusamet    Analüüsi alusel tehakse ettepanekud maavalitsusele ja MKMile 

ühistranspordi liinivõrgu optimeerimiseks 

 2.4. Võru tn-a raudteeülesõidu 

asendamine raudteetunneliga  

0 25 1500   Linnahooldusamet Arenguamet   

3. 3. Reisirongiühendus Riia-Valga-Koidula-Peterburi toimib 

  3.1. Läbirääkimised Valga-Võru-

Koidula raudtee ja perroonide remondiks 

EVR Infraga 

0     Linnahooldusamet    Valga-Koidula raudteelõigu ja jaamade perroonide remont läheb AS Eesti 

Raudtee hinnangul maksma 15 M€. Rakenduskava ja rahastajate suhtes info 

puudub 

  3.2. Läbirääkimised Eesti, Läti ja 

Venemaa raudteefirmadega 

reisirongiliikluse taastamiseks 

0     Linnahooldusamet    Selgitatakse välja erinevate riikide raudteefirmade huvid ja võimalused 

Riia-Valga-Koidula-Peterburi reisirongiliikluse taastamiseks 

  3.3. Koostöö Riia-Valga-Peterburi liinile 

jäävate omavalitsustega Eestis, Lätis ja 

Venemaal 

0     Arenguamet Linnahooldusamet, VKÕK  Selgitatakse välja erinevate kohalike omavalitsuste huvid ja võimalused 

mõjutada Riia-Valga-Koidula-Peterburi reisirongiliikluse taastamist 

4. 4. Kaubaveo maht Valga-Koidula liinil suureneb. Konteineriterminali rajamine 

 4.1. Rajatakse konteineriterminali 

loomiseks vajalikud kommunikatsioonid 

0 3000    Arenguamet  EAS, eraettevõtlus Jah Avalik sektor teeb konteinerterminali ettevalmistuse ja kommunikatsioonid, 

erasektor seadmed ja tehnika. Kogukulud 6 M€ jagunevad pooleks 
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9. Äri- ja tootmisalad on välja arendatud ja turundatud  

Loogiline struktuur Kirjeldus, tähtajad 

Saavutamise 

indikaatorid, 

saavutustasandid 

(oodatavate tulemuste arvnäitajad) 

Kontrolli 

meetodid 

(dokument, kus tulemused fikseeritakse) 

Eeldused, riskid, 

vastumeetmed 

ÜLDEESMÄRK 

(1 mõõdetav 

üldeesmärk) 

 

Äri- ja tootmisalad on välja arendatud ja 

turundatud 

 

1. Vähemalt 50% kaardistatud Valga linna äri- ja 

tootmisaladest on ettevõtjate poolt kasutusele võetud 

aastaks 2020 

1. Perioodi alguses kaardistatakse Valga LV poolt 

olemasolev olukord järgmiste andmekogude põhjal, et 

võrrelda hilisema tulemusega: Maakataster, 

kinnistusraamat ja ehitisregister; Äripindade ja 

tootmisalade register (Estonian Investment and Trade 

Agency) 

 

1.1. Intervjuud Valgas tegutsevate ettevõtjatega  

2. Tegevust alustab aastas vähemalt 1 uus ettevõte 

kaardistatud äri- ja tootmisalal 

2. Majandustegevuse registri statistilised andmed võrrelduna 

perioodi alguses fikseeritud andmetega 

 

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) 

3. Perioodi alguses fikseeritakse ettevõtete olukord 

järgmiste andmete põhjal: ettevõtete poolt loodud 

töökohtade arv (statistika, intervjuud); majandusaasta 

aruanne; tööhõive ja töötusemäär (Statistikaamet) 

 

OTSESED  

EESMÄRGID 

(3-5 eesmärki 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1. Valga Linnavalitsusel on ülevaade äri- ja 

tootmisalade potentsiaalist ning nendel aladel 

tegutsevatest ettevõtetest 

1. Perioodi alguses on koostatud kvaliteetne analüüs Valga 

linna äri- ja tootmisalade kohta, mida perioodiliselt 

(vähemalt kord aastas) uuendatakse 

1. Kaardistuse ja analüüsi dokumentatsioon kasutatav 

hindamismaterjalina eesmärkide täitmisel 

 

2. Valga linna äri- ja tootmisalad on varustatud 

ettevõtlusele vajaliku tehnilise infrastruktuuriga 

2. Tehnilise infrastruktuuri arendamiseks on koostatud 

arengukavad, mis on varustatud tegevuskavadega 

2. Arengukavad, tegevuskavad 

3. Äri- ja tootmisalade ja peamiste 

transpordisuundade vahel on hea ühendatavus 

(sh raudteega) 

3. Ühendusteede projektid 

 

3. Projekti dokumentatsioon 

 

4. Olemas on äri- ja tootmisalade arendus- ja 

turundusstrateegia ja selle elluviimise eest 

vastutav isik  

4. Valga Linnavalitsuses või selle algatusel on olemas 

vähemalt üks isik, kes on vastutav kaardistatud äri- ja 

tootmisalade arenduse ja turustamise eest 

4. Valga Linnavalitsuse struktuur 

5. Väike-Laatsi tööstusala detailplaneering on 

töösse rakendatud 

5.1. Väike-Laatsi tööstusalal on välja ehitatud vähemalt 5% 

detailplaneeringuga kavandatust 

5.1. Ehitusregistri ehitus- ja kasutusload  

5.2. Jätkuvalt riigi omandis olev maa on kasutusele võetud 5.2. Maa-ameti maareformi statistika  

VÄLJUNDID 

(1-5 mõõdetavat 

lõpptulemust 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1.1. Äri ja tootmisalade kaardistus ja andmete 

koondamine andmebaasi  

1.1. Kogu Valga linna äri- ja tootmisalade andmete kogum 

perioodi algusest kuni perioodi lõpuni  

1.1. Andmekogu, kaardimaterjal   

1.2. Mahajäätud hoonete lammutamine  1.2. Mahajäätus tootmis- ja militaarhooned on lammutatud 

ja maa-ala korrastatud uushoonetuse rajamiseks  

1.2. Ehitisregister  

2.1. Äri ja tootmisalade tehnovõrkude ja –

rajatiste kaardistus  

2.1. Valga linna äri- ja tootmisalade tehnovõrkude ja –

rajatiste andmete kogumine perioodi algusest kuni perioodi 

lõpuni  

2.1. Andmekogu  

2.2. Äri- ja tootmisalade tehnovõrkude ja –

rajatiste väljaarendamiseks vajalike ressursside 

analüüs  

2.2. Investeerimiskavad ettevõtjatele ja Valga linnale 

tehnovõrkude ja –rajatiste väljaehitamiseks  

2.2. Investeerimiskava  

2.3. Valga linna poolt pakutavad tehnovõrkude 

ja –rajatiste väljaehitamist ja nendega liitumist 

soodustavad tingimused  

2.3. Hästi toimiv kord, millega soodustatakse või aidatakse 

kaasa tehnovõrkude ja –rajatistega väljaehitamisele või 

liitumisele nendega  

2.3. Õigusaktid ja koostöölepingud  

3.1. Vahtra tänava pikendus  3.1. Linnatänavate heakord ja linlaste rahulolu kasv ka 

teistes piirkondades peale transpordivoogude 

ümbersuunamist  

3.1. Rahuolu-uuring  

3.2. Valga linna Ringtee eelprojekt  

3.3. Raskeveokite liikluskoormus kesklinnas on 

vähenenud  

4.1. Vastutav töötaja ja tema väljaõpe  4.1. Koolitatud vastutav töötaja  4.1. Valga LV struktuur ja vastav ametijuhend  
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4.2. Väljatöötatud turustamise kanalid  4.2. Turustamise programm/strateegia  4.2. Vastav dokumentatsioon 

5.1. Äri- ja tootmismaa sihtotstarbelised 

kinnistud  

5.1. Vähemalt Väike-Laatsi tänava äärsed krundid on 

kantud kinnistusraamatusse 

5.1. Kinnistusraamat 

5.2. Kinnistud on võõrandatud ettevõtjatele või 

koormatud hoonestusõigusega  

5.2. Vähemalt 1/3 kinnistatud maaüksustest on võõrandatud 

või koormatud hoonestusõigusega  

5.2. Kinnistusraamat  

5.3. Väike-Laatsi tööstusala hoonete ja rajatiste 

ehitustegevus  

5.3. Võõrandatud kinnistele on väljastatud ehitusload ja 

kasutusload  

5.3. Ehitisregister  

TEGEVUSED 

(nummerdatult pea- 

ja alam- tegevused 

ehk tööd, mis tuleb 

iga väljundi 

saamiseks ära teha) 

1.1. Viiakse läbi maaalade ja hoonete 

kaardistamine  

1.1. Valga linna äri- ja tootmisalade andmekogu ja perioodi 

jooksul lisandunud täiendused  

1.1. Andmekogu   

1.2. Koostatakse ülevaade alade taristu 

kvaliteedist  

1.2. Andmed Valga linna äri- ja tootmisalade kruntide 

tehnilise infrastruktuuriga varustatus  

1.2. Andmekogu, tehnovõrkude ja –rajatiste valdajate 

aruandlus  

 

1.3. Viiakse läbi aladel asuvate ettevõtete 

tegevusvaldkondade uuring  

1.3. Omatakse ülevaadet äri- ja tootmisalal tegutsevatest 

ettevõtjatest  

1.3. Intervjuud ettevõtjatega   

1.4. Mahajäetud hoonetele lammutusprojektide 

koostamine ja lammutamine  

1.4. Nn tondilossid ei kahjusta linnapilti ja maa-ala on 

võimalik uuesti hoonestada  

1.4. Ehitisregister   

2.1. Viiakse läbi maa-alade tehnovõrkude ja –

rajatistega varustatavuse kaardistamine 

2.1. Valga linna äri- ja tootmisalade tehnovõrkude ja –

rajatiste kvaliteeti, võimsust jne kirjeldav andmekogu  

2.1. Andmekogu   

2.2. Hinnatakse uute tehnotrasside ja –rajatiste 

ehitamise vajadust ja investeeringu suurust  

2.2. Vajaduste hinnang ja investeerimiskava  2.2. Aruandlus   

2.3. Töötatakse välja investoritele suunatud 

tehnovõrkude ja –trassidega liitumist 

soodustavad tingimused  

2.3. Tehnovõrkude ja –rajatisega liitumist soodustav kord  2.3. Õigusakt   

3.1. Vahtra tänava pikenduse väljaehitamine  3.1. Vahtra tänava pikendus on projektijärgselt välja 

ehitatud ja kasutatav lõigus Pikk tänav kuni Viadukti tn  

3.1. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister (ehitusluba, 

kasutusluba)  

 

3.2. Valga linna Ringtee eelprojekti koostamise 

korraldamine ja selleks ettevalmistustööde 

läbiviimine  

3.2. Perioodi lõpuks on valmis eelprojekt  3.2. Ringtee eelprojekti dokumentatsioon   

3.3. Ringtee 1. etapi (Võru tänav kuni Saviaugu 

tänav) väljaehitamine ja Saviaugu tänava 

rekonstrueerimine  

3.3. Valmis on teelõik, mis võimaldab vähendada 

raskeveokite liikluskoormust kesklinnas  

3.3. Projekti dokumentatsioon, Ehitisregister (ehitusluba, 

kasutusluba)  

 

4.1. Vastutava töötaja töölevõtmine ja tema 

väljaõppe tagamine  

4.1. Valga Linnavalitsuse töötab inimene, kes on vastutav 

ettevõtluse edendamise ja äri- ja tootmisalade turustamise eest  

4.1. Tööleping või ametisse nimetamise käskkiri, ametijuhend  

4.2. Infolehtede või voldikute koostamine  4.2. Infomaterjali pakett teabe levitamiseks Valga linna äri- ja 

tootmisalade võimaluste kohta ettevõtluse arendamisel  

4.2. Aruandlus   

4.3. Äri- ja töötusalade turustamiseks vajaliku 

kodulehekülje väljatöötamine ja jooksvalt 

uuendamine  

4.3. Potentsiaalsele ettevõtjale atraktiivne, hästi loetav ja 

kvaliteetse informatsiooniga Interneti lehekülg 

4.3. Aruandlus   

4.4. Koostöö edendamine erafirmadega, kes 

vahendavad potentsiaalseid investoreid  

4.4. Vähemalt 2 pikaajalist koostöökokkulepet investoreid 

vahendavate ettevõtjatega 

4.4. Aruandlus   

4.5. Valga linna ettevõtluskeskkonna 

reklaamimine läbi EITA projekti  

4.5. Äri- ja tootmisalade kohta kogutud informatsiooni 

vahendus ja järjepidev uuendamine EITA projekti  

4.5. Äripindade ja tootmisalade register 

(http://www.investinestonia.com/)  
 

5.1. Väike-Laatsi tööstusala kruntide 

munitsipaalomandisse taotlemine 

5.1. Vormistatud taotlused Vabariigi Valitsusele või 

Keskkonnaministri taotlused Valga linnale  

5.1. Valga Linnavalitsuse dokumendiregister   

5.2. Väike-Laatsi tööstusala kruntide 

mõõdistamine ja kinnistamine 

5.2. Kruntide kohta koostatud katastriüksuste moodustamise 

toimikud  

5.2. Maa-ameti Valga katastribüroo   

5.3. Väike-Laatsi tööstusala äri- ja tootmismaa 

kruntide võõrandamine või hoonestusõigusega 

koormamine  

5.3. Ettevõtjatega sõlmitud asjaõiguslepingud kruntide 

omandiõiguse kohta  

5.3. Kinnistusraamat   

5.4. Potentsiaalsetele ettevõtjatele ehitus ja 

kasutuslubade väljastamine 

5.4. Uute hoonete ja rajatiste ehitusprojektid ehituslubade 

väljastamiseks ning valmis hooned kasutuslubade 

väljastamiseks  

5.4. Ehitisregister   
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Tegevused ja sisendid  

  

Eesmärgid ja tegevused 
Teostamise aeg ja planeeritav 

maksumus aastate lõikes (1000 €) Vastutaja Partnerid Välisvahendid Märkused, selgitused  

2017 2018 2019 2020 2021 

Üldeesmärk: Äri- ja tootmisalad on välja arendatud ja turundatud 

Otsesed eesmärgid:  

1. Valga Linnavalitsusel on ülevaade äri- ja tootmisalade potentsiaalist ning nendel aladel tegutsevatest ettevõtetest 

2. Valga linna äri- ja tootmisalad on varustatud ettevõtlusele vastava tehnilise infrastruktuuriga 

3. Äri- ja tootmisalade ja peamiste transpordisuundade vahel on hea ühendatavus (sh raudteega) 

4. Olemas on äri- ja tootmisalade arendus- ja turundusstrateegia ja selle elluviimise eest vastutav isik 

5. Väike-Laatsi tööstusala detailplaneering on töösse rakendatud 

1.  1.1. Äri ja tootmisalade kaardistus ja andmete koondamine andmebaasi 

1.2. Mahajäetud hoonete lammutamine 

  1.1. Viiakse läbi maaalade ja hoonete 

kaardistamine 

0 0 0 0  Linnamajandusamet      

  1.2. Koostatakse ülevaade alade taristu 

kvaliteedist 

 0 0 0 0  Linnamajandusamet AS Valga Vesi; AS Eraküte; 

OÜ Eesti Energia 

Jaotusvõrk;  

MNT; AS Elion Ettevõtted; 

AS EVR Infra 

   

  1.3. Viiakse läbi aladel asuvate 

ettevõtete tegevusvaldkondade uuring 

 0 0 0 0  Arenguamet Valgamaa Arenguagentuur     

  1.4. Mahajäetud hoonetele 

lammutusprojektide koostamine ja 

lammutamine 

50  50 10 10 10 Linnamajandusamet Mahajäetud hoonete 

omanikud 

Jah    

2. 2.1. Äri ja tootmisalade tehnovõrkude ja –rajatiste kaardistus 

2.2. Äri- ja tootmisalade tehnovõrkude ja –rajatiste väljaarendamiseks vajalike ressursside analüüs 

2.3. Valga linna poolt pakutavad tehnovõrkude ja –rajatiste väljaehitamist ja nendega liitumist soodustavad tingimused  

  2.1. Viiakse läbi maa-alade 

tehnovõrkude ja –rajatistega 

varustatavuse kaardistamine 

0 0 0 0 0 Linnamajandusamet AS Valga Vesi 

AS Eraküte 

OÜ Eesti Energia Jaotusvõrk 

AS Elion Ettevõtted 

  Kasutatakse andmete koondamiseks arvutiprogramme 

MicroStation ja MapInfo. 

  2.2. Hinnatakse uute tehnotrasside ja –

rajatiste ehitamise vajadust ja 

investeeringu suurust 

5 5 0 0  Arenguamet Linnamajandusamet; AS 

Valga Vesi; AS Eraküte; OÜ 

Eesti Energia; Jaotusvõrk; 

AS Elion Ettevõtted 

    

  2.3. Töötatakse välja investoritele 

suunatud tehnovõrkude ja –trassidega 

liitumist soodustavad tingimused ja 

samas edendatakse energiatõhusat ja 

taastuvenergia kasutamist  

5 5 5 5  Arenguamet Linnamajandusamet 

AS Valga Vesi 

AS Eraküte 

OÜ Eesti Energia Jaotusvõrk 

AS Elion Ettevõtted 

ERDF   

3. 3.1. Vahtra tänava pikendus 

3.2. Valga linna Ringtee eelprojekt (eeltööd Ringtee väljaehitamiseks) 

3.3. Raskeveokite liikluskoormus kesklinnas on vähenenud 

  3.1. Vahtra tänava pikenduse 

väljaehitamine 

 350    Linnahooldusamet   PKT   

  3.2. Valga linna Ringtee eelprojekti 

koostamise korraldamine ja selleks 

ettevalmistustööde läbiviimine 

  90   Linnahooldusamet Maanteeamet Lõuna 

Regioon 
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  3.3. Ringtee 1. etapi (Võru tänav kuni 

Saviaugu tänav) väljaehitamine ja 

Saviaugu tänava rekonstrueerimine 

   140 860  Linnahooldusamet Maanteeamet Lõuna 

Regioon 

PKT   

4. 4.1. Vastutav töötaja ja tema väljaõpe 

4.2. Väljatöötatud turustamise kanalid 

  4.1. Vastutava töötaja töölevõtmine ja 

tema väljaõppe tagamine 

     Arenguamet     Tehtud.  

  4.2. Infolehtede või voldikute 

koostamine 

1 1 1 1  Arenguamet Valgamaa Arenguagentuur     

  4.3. Äri- ja töötusalade turustamiseks 

vajaliku kodulehekülje väljatöötamine 

ja jooksvalt uuendamine 

10 2 2 2  Arenguamet Kantselei   Kodulehe loomine ja sellega seotud igaaastased kulud. 

 

  4.4. Koostöö edendamine erafirmadega, 

kes vahendavad potentsiaalseid 

investoreid 

0 0 0 0  Arenguamet       

  4.5. Valga linna ettevõtluskeskkonna 

reklaamimine läbi Estonian Investment 

and Trade Agency projekti 

0 0 0 0  Arenguamet       

5. 5.1. Äri- ja tootmismaa sihtotstarbelised kinnistud 

5.2. Kinnistud on võõrandatud ettevõtjatele või koormatud hoonestusõigusega 

5.3. Väike-Laatsi tööstusala hoonete ja rajatiste ehitustegevus  

  5.1. Väike-Laatsi tööstusala kruntide 

munitsipaalomandisse taotlemine 

0  0 0 0 0 Linnamajandusamet       

  5.2. Väike-Laatsi tööstusala kruntide 

mõõdistamine ja kinnistamine 

 2,5     Linnamajandusamet     Väike-Laatsi tööstuspiirkonna ja lähiümbruse 

detailplaneeringu I etapi maade mõõdistamine, millele on 

tagatud juurdepääs Saviaugu ja Väike-Laatsi tänavalt 

  5.3. Väike-Laatsi tööstusala äri- ja 

tootmismaa kruntide võõrandamine või 

hoonestusõigusega koormamine 

 0 0 0 0 Linnamajandusamet       

  5.4. Potentsiaalsetele ettevõtjatele ehitus 

ja kasutuslubade väljastamine 

 0 0 0 0 Linnamajandusamet       
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10. Saab omandada erinevate tasemete kutseharidust  

Loogiline struktuur Kirjeldus, tähtajad 

Saavutamise 

indikaatorid, 

saavutustasandid 

(oodatavate tulemuste arvnäitajad) 

Kontrolli 

meetodid 

(dokument, kus tulemused fikseeritakse) 

Eeldused, riskid, 

vastumeetmed 

ÜLDEESMÄRK 

(1 mõõdetav 

üldeesmärk) 

Saab omandada 2. – 5. taseme kutseharidust 1. Õppeasutusel on erinevate tasemete kutseõppe 

õppekavad, õppekavarühmade akrediteeringud ja 

koolitusluba  

1. EHIS  

OTSESED  

EESMÄRGID 

(3-5 eesmärki 

pingereas 

nummerdatult) 

 

Valgamaa Kutseõppekeskuses saab kahel kuni 

kolmel erialal omandada viienda taseme 

kutseharidust  

1.1. On sõlmitud vähemalt 3 koostöölepingut viienda 

taseme kutsehariduse arendamiseks 

1.1. Lepingud  

 1.2. Akrediteeringute taotlemine ministeeriumilt 2014 -2018  1.2. Akrediteering, EHIS  

 1.3. viienda taseme kutsehariduse õppekavarühmade 

moodustamine, igal erialal vähemalt 15 õpilast  

1.3. EHIS  

VÄLJUNDID 

(1-5 mõõdetavat 

lõpptulemust 

pingereas 

nummerdatult) 

Erialade õppekava on väljatöötatud ja 

koolitusluba ja akrediteeringud on taotletud  

Õppekavadele vastavate õppegruppide komplekteerimine 

alates 2014 

1. EHIS   
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Tegevused ja sisendid  

  

Eesmärgid ja tegevused 
Teostamise aeg ja planeeritav 

maksumus aastate lõikes (1000 €) Vastutaja Partnerid Välisvahendid Märkused, selgitused  

2017 2018 2019 2020 2021 

Üldeesmärk: Saab omandada kolmanda, neljanda ja viienda taseme kutseharidust 

Otsesed eesmärgid: 

1. Valgamaa Kutseõppekeskuses (KÕK) on vähemalt kolmel erialal loodud võimalus omandada viienda taseme kutseharidust 

1. Õppekavad on välja töötatud (sh rahvusvahelised)  

 1.1. Õppekavade töörühmade ( 2 -3) 

moodustamine 

0 0 0 0 0 VKÕK Tallinna Tehnikakõrgkool 

(TKTK), TTÜ, jt (sh ka 

väliskõrgkoolid), Valga LV 

  
  

 1.2. Õppekavade koostamine erialati, 

töökoosolekute läbiviimine 

0 0 0 0 0 VKÕK TTÜ, TKTK   
  

 1.3. Akrediteeringu, koolitusloa tarbeks 

dokumentatsiooni esitamine ja 

akrediteeringu, koolitusloa taotlemine 

0 0 0 0 0 VKÕK HTM   
  

 1.4. Õppekavade rakendamine ja 

õpperühmade moodustamine 

0 0 0 0 0 VKÕK HTM, Valga LV   
  

 



54 
 

11. Linna elanikud on teotahtelised, mitmekesiseid meelelahutusvõimalusi hindavad, terviseteadlikud ja oma kultuurikeskkonda armastavad  

Loogiline struktuur Kirjeldus, tähtajad 

Saavutamise 

indikaatorid, 

saavutustasandid 

(oodatavate tulemuste arvnäitajad) 

Kontrolli 

meetodid 

(dokument, kus tulemused fikseeritakse) 

Eeldused, riskid, 

vastumeetmed 

ÜLDEESMÄRK 

(1 mõõdetav 

üldeesmärk) 

Linna elanikud on teotahtelised, 

mitmekesiseid meelelahutusvõimalusi 

hindavad, terviseteadlikud ja oma 

kultuurikeskkonda armastavad  

1. Elanike tervisenäitajad on paranenud  1. Tervishoiustatistika   

2. Linna terviseprofiilist tulenevate probleemide 

vähendamiseks on rakendatud tegevused/projektid  

2. Elluviidud tegevuste ja projektide arv, rahastust saanud 

projektide arv  

 

3. Tervisliku töökeskkonnaga haridusasutuste ja 

töökohtade arv on suurenenud.  

3. Terviseedenduslike võrgustikega liitunud 

haridusasutuste arv ja töökohtade arv  

 

4. Valgalasele mõeldud tervist edendavate tegevuste arv 

on kasvanud 10% võrreldes aastaga 2010.  

4. Tervise Arengu Instituudi (edaspidi TAI) statistika   

5. Tegevustest osavõtjate arv on kasvanud 30% võrreldes 

aastaga 2010. 

5. Aruandlus, registreerimislehed.   

OTSESED  

EESMÄRGID 

(3-5 eesmärki 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1. Elanike tervisenäitajad ja tervisekäitumine on 

paranenud  

1.1. Südame- ja veresoonkonnahaiguste, vigastuste, 

nakkushaiguste ja vähki haigestunute juhtude arv väheneb.  

1.1. Tervishoiustatistika, rahulolu-uuring   

1.2. Kaardistatud on tervisenäitajad ja uuendatud 

tegevuskava.  

1.2. Aktiivgrupi liikmete arv   

1.3. Linnas on moodustatud aktiivne juhtgrupp tegevuste 

elluviimiseks  

1.3. Terviseprofiili tegevuskava, hindamise aruanne. 

Analüüs  

 

1.4. Tervist edendavate töökohtade ja haridusasutuste arv on 

kasvanud.  

1.4. TAI  

1.5. Haridusasutuste arengukavadesse on kirjutatud 

terviseedenduslikud tegevused  

  

1.6. Noorsportlasele on iga-aastane spordiarsti visiit 

võimaldatud  

  

2. Spordi jätkusuutlikkus on tagatud  2.1. On loodud Valga Spordikool  2.1. EHIS, Spordikoolide register   

2.2. On loodud spordihoone koos raskejõustiku treening- ja 

võistlussaaliga  

2.2 . Projekti dokumentatsioon   

2.3. On loodud kvaliteetsed tingimused ekstreemspordiga 

tegelemiseks  

2.3. Projekti dokumentatsioon   

3. Toimuvad aastaringselt jätkusuutlikult 

kultuuri ja tervisespordi üritused  

3.1. Üritused on mitmekesistunud (uued lisaväärtused). 

Osalejate arv on tõusnud  

3.1. Müüdud piletite arv, ürituste protokollid   

 
 3.2. Kolmanda sektori poolt korraldatud ürituste arv on 

kasvanud  

3.2. Uute ürituste arv, meediakajastus.   

3.3. Toimib Valga-Valka ühine kultuuri- ja spordiürituste 

kalender  

3.3. Kultuurikalender   

4.Valgas on kaasaegne kino/konverentsi saal  4.1. Kino külastajate arv on kasvanud.  4. Müüdud piletite arv, protokollid, statistika   
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4.2. Konverentside arv on kasvanud    

4.3. Tehnilised lahendused on kaasajastatud    

5.Kultuuri ja spordiobjektid on korrastatud ja 

kaasajastatud  

5.1. Valgas on kaasaegne kino ja teatrisaal  5.1. Müüdud piletite arv   

5.2. Valgustatud ja korrastatud terviserajad  5.2. Valgustatud ja korrastatud radade arv ja nende 

kasutajate arvu kasv.  

 

VÄLJUNDID 

(1-5 mõõdetavat 

lõpptulemust 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1.1. Tervisesportlase pass  1.1. Tervisesportlase passi tingimused on välja töötatud  1.1. Tervisesportlase pass   

1.2. Terviseradade võrgustik  1.2. Terviseradade võrgustiku on loodud ja on kasutusel  1.2. Terviseradade võrgustiku olemasolu   

1.3 Terviseradade andmebaas  1.3. Info terviseradade kohta on olemas ja kõigile 

kättesaadav  

1.3. Andmebaas   

1.4. Valgas on veekeskus  1.4. Valgas on veekeskus  1.4. Veekeskuse olemasolu   

2.1. Spordikool  2.1. Valgas tegutseb spordikool  2.1. Spordikooli olemasolu   

2.2. Spordihoone loomine koos raskejõustiku 

treening- ja võistlussaaliga  

2.2. Spordihoone loomine koos raskejõustiku treening- ja 

võistlussaaliga  

2.2. Spordihoone loomine koos raskejõustiku treening- ja 

võistlussaaliga  

 

2.3. Kvaliteetsete tingimuste loomine 

ekstreemspordiga tegelemiseks  

2.3. On loodud kvaliteetsed tingimused ekstreemspordiga 

tegelemiseks  

2.3. Kvaliteetsete tingimuste olemasolu ekstreemspordiga 

tegelemiseks  

 

3.1. Kultuuri- ja spordiürituste turundamine  3.1. Kultuuri- ja spordiüritused on ühiselt turundatud  3.1. Külastajate arv   

3.2. Valga-Valka ühine kultuuri- ja 

spordiürituste kalender  
3.2. On loodud ühine Valga-Valka kultuuri- ja 

spordiürituste kalender  

3.2. Külastajate arv, koolitatud personal   

4. Valgas kasutatakse aktiivselt kino- ja 

konverentsiteenuseid  

4.1. Kino- ja konverentsiteenuste kasutajate arv ja sagedus 

on tõusnud  

4.1. Külastajate arv   

4.2. Konverentsiteenus on kvaliteetne  4.2. Kino ja konverentsiteenuste turundamine  4.2. Külastajate arv   

4.3. Kinoteenus on kvaliteetne  4.3. Kino- ja konverentsiteenust pakub motiveeritud ja 

kvalifitseeritud personal  

4.3. Koolitatud personal   

TEGEVUSED 

(nummerdatult pea- 

ja alam- tegevused 

ehk tööd, mis tuleb 

iga väljundi 

saamiseks ära teha) 

1.1. Tervisesportlase passi tingimuste välja 

töötamine ja tervisesportlase passi kasutusele 

võtmine  

1.1. Tervisesportlase passi tingimused on välja töötatud ja 

kasutusele võetud aastaks  

1.1. Tervisesportlase pass   

1.2. Terviseradade kaardistamine. Info 

terviseradadest igale inimesele kättesaadavaks 

tegemine  

1.2. Terviseradade võrgustik on loodud ja on kasutusel 

alates 2015. aastast  

1.2. Terviseradade võrgustik, andmebaas   

1.3. Terviseradade korrastamine- valgustus, 

hooldustehnika (suusaradade masin)  

1.3. Terviserajad on korrastatud aastaks 2020  1.3. Korrastatud terviserajad   

1.4. Veekeskuse välja arendamine Valga linnas  1.4. Veekeskus on olemas aastaks 2021  1.4. Veekeskuse olemasolu   

1.5. Investorite leidmine (Veekeskuse 

tegemiseks)  

1.5. Investorid on leitud  1.5. Investorid   

2.1. Spordikooli loomine. Spordikoolis olevate 

erialade täpsustamine ja õppekavade 

väljatöötamine  

2.1. Spordikooli põhimäärus/põhikiri ja kontseptsioon on 

välja töötatud aastaks 2021  

2.1. Spordikool   
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2.2. Spordihoone loomine koos raskejõustiku 

treening- ja võistlussaaliga  

2.2. Spordihoone koos raskejõustiku treening- ja 

võistlussaaliga on loodud aastaks 2019  

2.2. Spordihoone koos raskejõustiku treening- ja 

võistlussaaliga  

 

2.3. Kvaliteetsete tingimuste loomine 

ekstreemspordiga tegelemiseks  

2.3. On loodud kvaliteetsed sise- ja välitingimused 

ekstreemspordiga tegelemiseks aastaks 2016  

2.3. Kvaliteetsed tingimused ekstreemspordiga tegelemiseks   

2.4. Sise- ja väliuisuväljaku loomine.  2.4. On loodud koostöös Valka ja ümbritsevate 

omavalitsustega sise- ja väliuisuväljak aastaks 2021  

2.4. Uisuväljakute olemasolu   

3.1. Ürituste turundamine kaasaegsete kanalite 

abil  

3.1. Kultuuri- ja spordiürituste turundamine  3.1. Külastajate arv   

3.2. Ühise Valga-Valka kultuuri- ja 

spordiürituste kalendri loomine  

3.2. Ühine Valga-Valka kultuuri- ja spordiürituste kalender 

on loodud  

3.2. Kalendri kasutajate arv   

4.1. KHK teatrisaali ruumide renoveerimine 

kino - ja konverentsisaaliks (teatrisaali 

funktsioon säilib)  

4.1. Teatrisaal on renoveeritud aastaks 2021  4.1. Kaasaegne teatrisaal   

4.2. Kino- ja konverentsitehnika kaasajastamine 

- kultuurikeskuse teatrisaal või alternatiiv  

4.2. Kino- ja konverentsitehnika on kaasajastatud aastaks 

2016.  

4.2. Kaasaegne kino- ja konverentsitehnika   

4.3. Kino- ja konverentsisaali loomine (50-75 

kohta)  

4.3. Kino- ja konverentsisaal on olemas aastaks 2021  4.3. Saali olemasolu   

4.4. Kino ja konverentsiteenuste turundamine  4.4. Kino- ja konverentsiteenust pakub motiveeritud ja 

kvalifitseeritud personal  

4.4. Külastajate arv   
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Tegevused ja sisendid  

 

Eesmärgid ja tegevused 

Teostamise aeg ja planeeritav maksumus 

aastate lõikes (1000 €) Vastutaja Partnerid Välisvahendid Märkused, selgitused  
 

2017 2018 2019 

 

2020 2021 

Üldeesmärk: Linna elanikud on teotahtelised, mitmekesiseid meelelahutusvõimalusi 

hindavad, terviseteadlikud ja oma kultuurikeskkonda armastavad 

    

Otsesed eesmärgid: 

 1. Elanike tervisenäitajad ja tervisekäitumine on paranenud  

 2. Spordi jätkusuutlikkus on tagatud 

 3. Toimuvad aastaringselt jätkusuutlikud kultuuri- ja tervisespordi üritused. 

 4. Kultuuri- ja spordiobjektid on korrastatud ja kaasajastatud 

1.  1.1. Tervisesportlase pass 

1.2. Terviseradade võrgustik  

1.3. Terviseradade andmebaas 

1.4. Valgas on veekeskus  

 1.1. Tervisesportlase tunnustamise 

statuudi väljatöötamine 

0,5 0,5 0,5   Valga Sport, Haridus ja 

kultuuriamet 

Valga spordiorganisatsioonid, 

Kodanikuühendused, 

ettevõtted 

Jah Jätkutegevus. Ühinenud valla tunnustamise süsteemi 

väljatöötamisel võetakse arvesse.  

 1.2. Terviseradade ja spordiväljakute 

kaardistamine. Info terviseradadest ja 

spordiväljakutest igale inimesele 

kättesaadavaks tegemine  

1 1 5 5 5 Valga Sport,  Valga spordiorganisatsioonid, 

ettevõtted 

Jah Jätkutegevus 

 1.3. Terviseradade ja spordiväljakute 

uuendamine uute ja vanade ühendamine 

(tunnel), korrastamine, valgustus, 

hooldustehnika (suusaradade masin) 

200 100    Valga Sport  Haridus- ja kultuuriamet, 

Valga spordiorganisatsioonid, 

ettevõtted 

Jah  Jätkutegevus 

 1.4. Veekeskuse väljaarendamine Valgas, 

investorite leidmine  

0 1000 100   Valga Sport  Haridus- ja kultuuriamet, 

Valga spordiorganisatsioonid, 

ettevõtted 

Jah  Jätkutegevus 

2.  2.1. Spordikool  

2.2. Spordihalli loomine koos raskejõustiku treening- ja võistlussaaliga  

2.3. Kvaliteetsete tingimuste loomine ekstreemspordiga tegelemiseks  

 2.1. Spordikooli loomine. Spordikoolis 

olevate erialade täpsustamine ja 

õppekavade väljatöötamine 

  0 0 0 Valga Sport, Haridus- ja 

kultuuriamet 

Valga spordiorganisatsioonid, 

Kodanikuühendused, 

ettevõtted 

Jah  

 2.1.2. Spordikoolis olevate erialade 

täpsustamine ja õppekavade 

väljatöötamine 

0 4 0 0 0 Valga Sport, Haridus ja 

kultuuriamet 

Valga spordiorganisatsioonid, 

Kodanikuühendused, 

ettevõtted 

Jah  

 2.2. Spordihalli loomine koos 

raskejõustiku treening- ja võistlussaaliga  

50 500 450   Haridus- ja kultuuriamet, 

Linnamajandusamet  

Spordi alaliidud, ettevõtjad  Jah Planeeritud 2019. aasta valmiva spordihalli juurde.  

 2.3. Kvaliteetsete tingimuste loomine 

ekstreemspordiga tegelemiseks nii sise- ja 

välitingimustes 

 30    Haridus- ja kultuuriamet, 

Valga Sport  

MTÜ-d, klubid, arenguamet Jah  Sisehall on valminud 2017. aasta jaanuaris, välitingimuste 

parandamisega tegeletakse.  
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 2.4. Sise- ja väliuisuväljaku loomine 10 4000 10   Haridus- ja kultuuriamet, 

Linnamajandusamet, Valga 

Sport  

Valka Novads, arenguamet, 

ettevõtjad, spordi alaliidud 

Jah Jätkutegevus 

 2.5 Sporditaristu haldamise koondamine 

Valga Sport alla (spordisaalid, ujula, 

ekstreemsport, väljakud jne) 

0 

 

0 0 0 0 Valga Sport, Valga LV    

3.  3.1. Kultuuri- ja spordiürituste turundamine  

3.2. Valga-Valka ühine kultuuri- ja spordiürituste kalender  

 3.1. Ürituste turundamine kaasaegsete 

kanalite abil 

15 15 15 15  Haridus- ja kultuuriamet, 

KHK, Valga Sport 

Ettevõtjad Jah  

 3.2. Ühise Valga-Valka kultuuri- ja 

spordiürituste kalendri loomine 

veebikeskkonnas ning selle arendamine 

0 1 0 0 0 Haridus- ja kultuuriamet, 

KHK 

Kantselei, Valga Sport, 

Haridus- ja Kultuuriamet, 

Arenguamet, Läti-Eesti 

Instituut  

Jah   

4.  4.1. Valgas kasutatakse aktiivselt kino- ja konverentsiteenuseid  

4.2. Konverentsiteenus on kvaliteetne  

4.3. Kinoteenus on kvaliteetne  

 4.1. KHK teatrisaali lava ja tehnika, 

ruumide renoveerimine kino - ja 

konverentsisaaliks (teatrisaali funktsioon 

säilib)  

110 0 

 

0 
 

1000 

 
Haridus- ja kultuuriamet, 

KHK 

 

Ettevõtted  Jah, ERDF  

 

Kuni püsiva kino asukoha leidmiseni. 2017. aastal uuendatakse 

tehnikaparki (planeeritud tehnika uuendamiseks 110 000 eurot).  

 4.2. Kino- ja konverentsitehnika 

kaasajastamine - kultuurikeskuse 

teatrisaal või alternatiiv 

20 20 25   Haridus- ja kultuuriamet, 

KHK  

Filmilevitajad, Kultuuri 

ministeerium, Arenguamet, 

Linnamajandusamet 

Jah, ERDF  

 

 

 4.3.Eraldi kino- ja konverentsisaali 

loomine (50-75 kohta)  

  0 600 0 Haridus- ja kultuuriamet, 

KHK,  

Ettevõtted, Arenguamet, 

Linnamajandusamet 

Jah, ERDF   

 4.4. Kino ja konverentsiteenuste 

turundamine 

1 1 1 1 1 Haridus- ja kultuuriamet, 

KHK  

Ettevõtted, Arenguamet Jah, ERDF   
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12. Õppeasutuste õppekeskkond on uuenenud ja õppekavale vastav  

Loogiline struktuur Kirjeldus, tähtajad 

Saavutamise 

indikaatorid, 

saavutustasandid 

(oodatavate tulemuste arvnäitajad) 

Kontrolli 

meetodid 

(dokument, kus tulemused fikseeritakse) 

Eeldused, riskid, 

vastumeetmed 

ÜLDEESMÄRK 

(1 mõõdetav 

üldeesmärk) 

Õppeasutuste õppekeskkond on uuenenud ja 

õppekavale vastav 

1. Laste, õpetajate, lastevanemate rahulolu  1. Rahulolu-uuring   

2. Alusharidusasutuste õppekeskkond vastab õppe -ja 

normatiivdokumentidele  

2. Vastavus õppekavale, sisehindamise ja välishindamise 

tulemused  

 

3. Põhikooli õppekeskkond vastab õppe- ja 

normatiivdokumentidele 

3. Vastavus õppekavale, sisehindamise ja välishindamise 

tulemused 

 

4. Gümnaasiumi õppekeskkond vastab õppe -ja 

normatiivdokumentidele 

4. Vastavus õppekavale, sisehindamise ja välishindamise 

tulemused 

 

OTSESED  

EESMÄRGID 

(3-5 eesmärki 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1. Kungla tn 16 ja Vabaduse tn 13 õppehooned, 

nende territooriumid on renoveeritud ja 

kohandatud põhikooliklassidele.  

1.1. Kungla tn 16 õppehoone renoveerimine on lõpetatud 

2013/2014 õppeaasta alguseks.  

1.1. Vastuvõtuaktid, kasutusload   

1.2. Kungla tn 16 õppehoone õue –ala korrastatakse 

hiljemalt 2019. aastal  

1.2. Vastuvõtuaktid, kasutusload   

1.3. Kungla tn 16 õppeklasside täiendav sisustamine 

hiljemalt 2019. aastal  

1.3. Vastuvõtuaktid, kasutusload   

1.4. Vabaduse tn 13 õppehoone sisemised 

renoveerimistööd viiakse lõpule hiljemalt 2019. 

aastal, klassid sisustatakse kaasaegse eakohase 

mööbli ja õppevahenditega hiljemalt 2019. aastal  

  

1.5.  Vabaduse tn 13 õueala korrastatakse 2019. aastal    

2. J. Kuperjanovi tn 10 on renoveeritud ja 

varustatud kaasaegse õppekavale ja -suundadele 

vastava sisustuse ja õppevahenditega.  

2.1. J. Kuperjanovi tn 10 õppehoone renoveeritakse 2016. 

aastaks.  

2.1.Vastuvõtuaktid, kasutusload   

2.2. Õppeklasside sisustamine viiakse lõpule ja tehnika 

soetatakse 2016.aastal  

2.2. Vastuvõtuaktid, kasutusload   

3. Õpilaskodu või -korterid on renoveeritud ja 

sisustatud  

3.Õpilaskodu või -korterid renoveeritakse ja sisustatakse  3. Vastuvõtuaktid, kasutusluba   

4.  Koostatud on sepikoja-metallitöökoja ja 

loodusmaja projektid  

4.1.Lähteülesande koostamine ja projekteerimine 2019. - 

2020. aastal  

4.1. Lähteülesanded, projektid, kasutusload   

4.2.Sepikoja-metallitöökoja ehitus ja sisustamine alates 

2020. aastast  

4.2. Lähteülesanded, projektid, kasutusload   

4.3. Loodusmaja lähteülesande koostamine ja 

projekteerimine 2019. aastal  

4.3. Lähteülesanded, projektid, kasutusload   

4.4. Loodusmaja ehitamine ja sisustamine alates 2020. 

aastast  

4.4. Lähteülesanded, projektid, kasutusload   

5. Valga Priimetsa Kooli õppehoone on 

renoveeritud ja sisustatud kaasaegselt. 

Õueala on korrastatud, aiaga piiratud ning 

turvaline  

5.1.Projekteerimine 2017. – 2018. aastal  5.1. Lähteülesanded, projektid, kasutusload   

5.2. Renoveerimine 2018. – 2019. aastal 5.2. Lähteülesanded, projektid, kasutusload   

5.3. J. Kuperjanovi tn 99 õppehoonesse ja õuealale on 

paigaldatud turvakaamerad 2014. aastal  
5.3. Lähteülesanded, projektid, kasutusload   
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5.4.Õueala teed, platsid ja spordiväljakud on korrastatud 

2019. aastal  

5.4. Lähteülesanded, projektid, kasutusload   

6. Valga Muusikakooli (Kesk tn 22) 

õppehooned ja õueala on kaasajanõuetele ja 

õppe-eesmärkidele vastavalt 

rekonstrueeritud  

6.1. Projekteerimine 2020. aastal  6.1. Lähteülesanded, projektid, kasutusload   

6.2. Renoveerimine alates 2020. aastast  6.2. Lähteülesanded, projektid, kasutusload   

7. Lasteaedade Buratino (Lai tn 6a), Pääsuke 

(Kungla tn 36) ja Walko (Sepa tn12) 

rühmaruumid, saalid, trepid, koridorid on 

renoveeritud ja õuealad korrastatud 

kaasaegselt ja õppe-eesmärkidele vastavalt . 

Lasteaed Kaseke (Kesk tn 6) abihoone on 

renoveeritud ja õueala on korrastatud.  

7.1. Lasteaed Buratino piirdeaia ehitus  7.1. vastuvõtuaktid, kasutusload   

7.2. Lasteaed Buratino õueala korrastamine (teed, õue-ja 

mänguvahendite soetamine)  

7.2. vastuvõtuaktid, kasutusload   

7.3. Lasteaed Buratino rühmaruumid ja saal on renoveeritud  7.3. vastuvõtuaktid, kasutusload   

7.4. Lasteaed Pääsuke piirdeaia ehitus ja õuealateede 

korrastamine  

7.4. vastuvõtuaktid, kasutusload   

7.5. Lasteaed Pääsuke õuealale mängu- ja spordivahendite 

soetamine  

7.5. vastuvõtuaktid, kasutusload   

7.6. Lasteaed Pääsuke rühmaruumide ja saali renoveerimine 

ja sisustuse kaasajastamine  

7.6. vastuvõtuaktid, kasutusload   

7.7. Lasteaed Walko rühmaruumide renoveerimine ja 

sisustuse kaasajastamine  

7.7. vastuvõtuaktid, kasutusload   

7.8. Lasteaed Kaseke abihoone korrastamine ja õuealale 

mänguvahendite soetamine  

7.8. vastuvõtuaktid, kasutusload   

VÄLJUNDID 

(1-5 mõõdetavat 

lõpptulemust 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1.1. Renoveeritud Kungla 16 õppehoone  1.1. Õppehoone Kungla 16 on renoveeritud ja vastavuses 

tervisekaitse ja päästeameti nõuetega.  

1.1 aktid,   

1.2. Renoveeritud Vabaduse 13 õppehoone  1.2. Õppehoone Vabaduse 13 on soojustatud 2012.a. 

jooksul. On koostatud lähteülesanne projekteerimiseks ning 

tellitud projekt sisemisteks renoveerimistöödeks.2013.a. 

Sisemised renoveerimistööd teostatakse alates 2014  

1.2. üleandmis-ja vastuvõtuaktid, kasutusluba,   

2. Renoveeritud J. Kuperjanovi 10 õppehoone  2. Õppehoone J. Kuperjanovi 10 õppehoone on renoveeritud 

ja vastavuses tervisekaitse ja päästeameti nõuetega.  

2. üleandmis-ja vastuvõtuaktid, kasutusload   

3. Õpilaskodu  3. Õpilaskodu on renoveeritud ja sisustatud  3. üleandmis-ja vastuvõtuaktid, kasutusload   

4. Sepikoja ja loodusmaja projektid 4. Sepikoda ja loodusmaja tegutsevad alates 2016, töötab 

vähemalt 2 loodusringi, 2 metallitööringi  

4. üleandmis-ja vastuvõtuaktid, kasutusload   

5. Renoveeritud Priimetsa Kooli õppehoone ja 

õueala  

5. Priimetsa Kooli õppehoone ja õueala on vastavuses 

tervisekaitse ja päästeameti nõuetega  

5. üleandmis-ja vastuvõtuaktid, kasutusload   

6. Renoveeritud Valga Muusikakooli hooned ja 

õueala  

6. Valga Muusikakooli hooned ja õueala on renoveeritud ja 

vastavuses tervisekaitse ja päästeameti nõuetega.  

6. üleandmis-ja vastuvõtuaktid, kasutusload   

7. Lasteaedade Buratino, Pääsuke, Walko 

rühmaruumide renoveerimine, õuealade 

korrastamine. Lasteaed Kaseke abihoone ja 

õueala korrastamine.  

7. Lasteaedade Buratino, Pääsuke, Walko rühmaruumid, 

õuealad on renoveeritud ja vastavuses tervisekaitse ja 

päästeameti nõuetega  

7. üleandmis-ja vastuvõtuaktid, kasutusload   
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Tegevused ja sisendid  

  

Eesmärgid ja tegevused 
Teostamise aeg ja planeeritav 

maksumus aastate lõikes (1000 €) 

Vastutaja Partnerid Välisvahendid 

Märkused, selgitused  

2017 2018 2019 2020 2021 

Üldeesmärk: Õppeasutuste õppekeskkond on uuenenud ja õppekavale vastav 

Otsesed eesmärgid: 

1. Kungla tn 16 ja Vabaduse tn 13 õppehooned ja nende territooriumid on renoveeritud ja kohandatud põhikooliklassidele. 

2. J. Kuperjanovi 10 hoone on renoveeritud ja varustatud kaasaegse õppekavale ja -suundadele vastava sisustuse ja õppevahenditega. 

3. Õpilaskodu on renoveeritud. 

4. Sepikoda ja loodusmaja projektid on koostatud.  

5. Renoveeritud Valga Priimetsa Kooli õppehoone  

6. Valga Muusikakooli õppehooned ja õueala on renoveeritud. 

7. Lasteaedade Buratino, Pääsuke ja Walko rühmaruumid on renoveeritud ja õuealad korrastatud. Lasteaed Kaseke abihoone on renoveeritud, õueala on korras. 

1.  Renoveeritud Kungla tn 16 õppehoone 

 1.1. Kungla tn 16 õppehoone 

renoveerimine 

      Linnamajandusamet, 

Valga Põhikool (PK) 

PK, arenguamet, haridus-ja 

kultuuriamet, HTM 

Jah Koolimaja on renoveeritud; taasavamine toimus 1. septembril 

2013. aastal  

 1.2. Õppeklasside, raamatukogu laborite 

sisustamine ja tehniliste vahendite 

soetamine 

10 

 

10 28 

 

5 5 Linnamajandusamet, PK PK, arenguamet, haridus-ja 

kultuuriamet, HTM 

Jah 
  

 1.3. Õueala korrastamine, mängu ja 

spordiväljakute ehitamine, liiklusväljaku 

ning õuesõppeklassi rajamine 

sisustamine 

10 10 32 

 

0 1 Linnamajandusamet ,PK PK, arenguamet, haridus-ja 

kultuuriamet, HTM. KIK 

Jah 
  

 1.4. Õppehoonele tehnilise projekti 

koostamine alternatiivenergia tootmiseks 

päikesepaneelidega ja elluviimine  

  135   PK ja linnamajandusamet Arenguamet Jah 
 

2.  Renoveeritud J. Kuperjanovi 10 õppehoone 

 2.1. J. Kuperjanovi 10 hoone 

lähteülesande koostamine, 

projekteerimine, renoveerimine, 

kohandamine gümnaasiumiastmele. 

     VG, Linnamajandusamet HTM, RKAS, haridus- ja 

kultuuriamet, arenguamet,  

Jah Teostatud.  

 2.2. Õppeklasside väljaehitamine, 

sisustamine 

     VG, Linnamajandusamet HTM, RKAS, haridus- ja 

kultuuriamet, arenguamet  

 Jah Teostatud.  

 2.3. Tehnika soetamine õppeklassidesse      VG, Linnamajandusamet HTM, RKAS, haridus- ja 

kultuuriamet, arenguamet  

Jah Teostatud.  

3. Õpilaskodu või –korter  

 3.1. Õpilaskodu kohtade vajaduse 

väljaselgitamine 

0 0 0 0 0 VG VVG,VKÕG, VKÕK, HTM   Võimalus kasutada koostöös VKÕK-ga 

 3.2. Õpilaskodu või -korteri 

lähteülesande koostamine ja 

renoveerimisprojekti koostamine 

50      Linnamajandusamet VVG,VKÕG, VKÕK. HTM, 

Haridus-ja kultuuriamet 

  Vajalik hoone (Kuperjanovi tn 12) omandatud.  

 3.3. Renoveerimine 400  550    Linnamajandusamet HTM Jah 
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4. Sepikoja ja loodusmaja projektid/ 

 4.1. Sepikoda- metallitöökoja projekti 

lähteülesande koostamine ja 

projekteerimine. 

5  5   PK, Linnamajandusamet  VKÕK, Valga ettevõtjad   
  

 4.2. Sepikoja - metallitöökoja ehitus    65  PK, Linnamajandusamet VKÕK, Valga ettevõtjad  Jah 
  

 4.3. Sepikoja ja metallitöökoja sisustus   

 

  50 PK. Linnamajandusamet VKÕK, Valga ettevõtjad  Jah 
  

 4.4. Loodusmaja projekti lähteülesande 

koostamine ja projekteerimine 

 5  0 0 PK, Linnamajandusamet KIK  jah 
  

 4.5. Loodusmaja ehitamine ja 

sisustamine 

    80 PK, Linnamajandusamet KIK Jah 
  

5. Renoveeritud Valga Priimetsa Kooli õppehoone (Vabaduse tn 13) 

 5.1.Valga Põhikoolile (Kungla tn 16) 

vajadusel nelja moodulklassi soetamine.  

 50 50 50     
 

 5.2. Priimetsa Kooli koolihoone 

(Vabaduse 13) lähteülesande 

koostamine, energiaauditi tellimine, 

projekteerimine, renoveerimine, 

kohandamine põhikooliastmele  

4500     Linnamajandusamet, 

Valga Priimetsa Kool  

HTM, haridus-ja 

kultuuriamet, arenguamet 

 Jah 
  

 5.3. Priimetsa Kooli õppeklasside 

sisustamine mööbli ja õppekavale 

nõutavate õppe- ja IT-tehniliste 

vahenditega (digipööre), tagatud on 

kooli digipädevus 

13  250 10 10 Linnamajandusamet, 

Valga Priimetsa Kool 

HTM, haridus-ja 

kultuuriamet, arenguamet  

Jah, HITSA  
 

 5.4. Turvakaamerate paigaldamine 

õppehoonesse ja õuealale 

     VVG, 

Linnamajandusamet 

  Tehtud, Kuperjanovi 99 

 5.5. Priimetsa Kooli ( Vabaduse 13) 

õueala teede ja mängu- ja 

spordiväljakute korrastamine, piirdeaia, 

õuesõppeklasside ehitus ja sisustamine 

 32 5 5 5 Valga Priimetsa Kool HTM, haridus-ja 

kultuuriamet, arenguamet 

Jah, ERDF 
 

6. Renoveeritud Valga Muusikakool (Kesk tn 22)  

 

6.1. Muusikakooli õppehoonete ja õueala 

projekteerimine  

   8  Muusikakool, 

Linnamajandusamet 

haridus-ja kultuuriamet, 

HTM 

 Jah  
  

 

6.2.Muusikakooli peamaja 

rekonstrueerimine, hoovimaja 

rekonstrueerimine orkestrimajaks ning 

hoonete ühendamine galeriiga. Õueala 

korrastamine koos välilava, parklate, 

puhkeala ja piirete väljaehitamisega.  

   1250  Muusikakool, 

Linnamajandusamet 

haridus-ja kultuuriamet, 

HTM 

Jah  
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7. Lasteaedade Buratino, Walko, Pääsuke hoonete, rühmaruumide renoveerimine, õuealade korrastamine 

 

7.1. Lasteaed Pääsuke (Kungla tn 36) 

õueala korrastamine (piirdeaia ehitus, 

õueala teede renoveerimine). Õppe ja 

mänguvahendite soetamine õuealale, 

õuesõppeklassi ehitamine. 

Rühmaruumide, koridoride, treppide ja 

saali renoveerimine, fonolukkude 

süsteemi väljaehitamine, täiendava 

lastele eakohase mööbli soetamine.  

0 0 0 0  Linnamajandusamet, 

lasteaed Pääsuke 

Regionaalministeerium, 

HTM. KIK 

Jah  Piirdeaed olemas 

 

7.2. Lasteaed Buratino (Lai tn 6a) õueala 

korrastamine (piirdeaia ehitus, õueala 

teede renoveerimine, õppe- ja 

mänguvahendite soetamine õuealale). 

Rühmaruumide, treppide, koridoride ja 

saali renoveerimine, B-korpuse katuse 

uuendamine, ventilatsioonisüsteemi 

kaasajastamine, hoonesisese vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemi uuendamine, 

välisustele fonolukkude soetamine, 

täiendava lastele eakohase mööbli 

soetamine. Hoone energiatõhusamaks 

muutmine.  

20 170 125 0 0 Linnamajandusamet, 

Lasteaed Buratino 

 KIK Jah   Mänguväljakud uuendatud.  

 

7.3. Lasteaed Walko (Sepa tn 12) 

rühmaruumide, treppide, koridoride ja 

saali renoveerimine. A-korpuse 

tuulutuskorstnate remont. Kiikude ja 

mängu- ning spordivahendite soetamine 

õuealale. Õueala ja parkla teede 

renoveerimine. Fonolukud ustele, 

täiendava lastele eakohase mööbli 

soetamine. Õuealale laululava ja õues-

õppeklassi ehitamine. Hoone 

energiatõhusamaks muutmine. 

25 200 120 0 0 Linnamajandusamet, 

Lasteaed Walko 

 KIK Jah  
  

 

7.4.Lasteaed Kaseke (Kase tn 6) õueala 

mänguvahendite soetamine, abihoone 

korrastamine, varjualuse ehitamine 

ratastele ja lapsevankritele, õueala 

mänguvahendite soetamine, 

õuesõppeklassi välja ehitamine, 

välisustele fonolukkude süsteemi 

väljaehitamine.  

13 0 0 0  Linnamajandusamet, 

lasteaed Kaseke 

 KIK Jah  
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13. Sotsiaalne turvalisus on tagatud  

Loogiline 

struktuur 
Kirjeldus, tähtajad 

Saavutamise 

indikaatorid, 

saavutustasandid 

(oodatavate tulemuste arvnäitajad) 

Kontrolli 

meetodid 

(dokument, kus tulemused fikseeritakse) 

Eeldused, riskid, 

vastumeetmed 

ÜLDEESMÄRK 

(1 mõõdetav 

üldeesmärk) 

Sotsiaalne turvalisus on tagatud  Olemas või kättesaadav isiku vajadustele vastavad 

sotsiaalteenused  

Sotsiaalhoolekande statistika 

Eksperthinnang  

 

OTSESED  

EESMÄRGID 

(3-5 eesmärki 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1. Sotsiaalsete toimetulekuraskustega isikutele 

on tööturule ja ühiskonda tagasitoomiseks 

tagatud kohaliku omavalitsuse pädevuses 

olevate teenuste võrgustik  

1. Loodud teenuste finantseerimise süsteem, milles:  1. Töötukassa ja sotsiaalteenuste statistika, projektide 

tulemuste analüüs, õigusaktide analüüs  

1. Sotsiaalvaldkonna 

võrgustikuliikmete tahe ja soov 

panustada  
1.1. toetatakse sõltuvusravi ja AA rühmade loomist  

1.2. ostetakse või on loodud võlanõustamise teenus  

1.3. toetatakse tööharjutuse teenuse osutamist  

1.4. toetatakse tööpraktika ja mentoriga töötamise teenuse 

osutamist  

1.5. toetatakse tugi- ja eneseabigruppide tegevust  

1.6. eluasemeteenuse tagamine linna omanduses korterite 

ja/või üürikorterite lepingulise kasutamise kaudu  

2. Riskiperede lastele ja vanematele on 

tagatud tugivõrgustik ja nõustamissüsteemi 

kättesaadavus  

2.1. lastekaitsetöötajad töötavad töökoormusega: 1 

lastekaitsetöötaja kohta 1000 last  

2. Sotsiaalhoolekande statistika, õigusaktide analüüs, 

ekspertide hinnang  

2. Otsustajate tahe ja soov panustada 

lastekaitse arengusse  

2.2. on olemas perede tugiisiku teenus, kohapeal olemas 

või on kättesaadavad nõustamisteenused  

2.3. asenduskoduteenus on alates 2017. aastast kehtivatele 

nõuetele vastav  

3. Puuetega inimestele on tagatud juurdepääs 

avalikele teenustele ja töökohtadele, 

sotsiaalteenuste abil säilitatakse 

omastehooldajate töövõime  

3.1. enamik puudega lastest saavad käia Valga linna 

tavalasteaias ja –koolis või erirühmades  

3. Teenuste analüüs 3. Koostööpartnerite tahe ja soov 

panustada  

3.2. on olemas puuetega laste, täiskasvanute ja eakate 

päevahoiuteenus ja intervallhooldus 

3.3. liikumise erivajadustega inimestele tagatud ligipääs 

avalikele teenustele 

3.4. toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenused 

psüühiliste erivajadustega inimestele laienenud (2011 

tase: 1 päevakeskus 20 kohta, 1 toetatud elamine)  

3.5. toimib vanemate ja pereliikmete nõustamise võrgustik  

3.6. avalike asutuste juures on tagatud markeeritud 

parkimiskohad liikumispuudega inimestele 

3.7. puuetega inimestele on tagatud 

sotsiaaltransporditeenus töökohta, kooli sõitmiseks ja 

avalike teenuste kasutamiseks 

3.8. puuetega inimestel on töötamiseks või õppimiseks ja 

avalike teenuste kasutamiseks võimalik kasutada 

tugiisiku ja isiklike abistaja teenust 
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VÄLJUNDID 

(1-5 mõõdetavat 

lõpptulemust 

pingereas 

nummerdatult) 

 

 

1. Sotsiaalselt toimetulematute teenustevõrgustiku olemasoluks:  

1.1. teenuste osutamise ja finantseerimise 

regulatsioon mittetulundusühendustele 

tööharjutuse, tööõppe, võlanõustamise, tugi- ja 

eneseabigruppide ning nõustamisteenuste 

osutamiseks  

1.1. pidevalt tegutseb vähemalt 2 tööharjutuse gruppi nii 

eesti kui vene keeles  

1. Sotsiaalhoolekande statistika, lepingud, ekspertarvamus  
 

1.2. Töötukassaga koostöö tööharjutuse, 

võlanõustamise teenuse, tööpraktika 

osutamiseks  

1.2. Valga maakonnas olemas vähemalt 1 võlanõustamise 

teenuse osutaja  

1.3. spetsialistide olemasolu kohapeal või 

olemas kokkulepped teenuste osutamises 

osalemiseks (psühholoog, võlanõustaja)  

1.3. olemas vähemalt 1 sotsiaalselt toimetulematute 

sihtgrupiga töötav psühholoog, olemas võlanõustaja  

1.4. sotsiaalkorterid või lepingud eraomanduses 

korterite kasutamiseks, täiskasvanute varjupaik, 

remonditud sotsiaalmaja  

1.4. linn kasutab vähemalt 30 sotsiaalkorterit ja 

täiskasvanutele varjupaik 20 kohaga  

2. Riskiperedega võrgustikutööks:  

2.1. lastekaitsetöötajad (vähemalt 2 juurde), 

toimiv spetsialistide võrgustik  

2.1. linnavalitsuses loodud lastekaitse talitus ja töötab 

vähemalt 3 lastekaitsetöötajat aastaks 2020.  

2. Sotsiaalabiameti põhimäärus, lepingud, ametijuhendid  

2.2. tugiisikud riskiperedele  2.2. olemas 5 perede tugiisikut  

2.3. nõuetele vastavaks laste 

asenduskoduteenuseks 5 uut peremaja  

2.3. 5 peremaja, vastavalt nõuetele  

3. Puuetega inimeste juurdepääsus  

3.1. tugiisikud koolides ja lasteaedades  3.1. väljaõppinud tugiisikud asutustes  3. sotsiaalabiameti põhimäärus, teenuse ja üürilepingud, 

ametijuhendid  

 

3.2. päevahoiuteenus  3.2. on loodud päevahoiuteenus Valga Haigla 

hoolekandeosakonnas, kus on päevase hooldamise teenust 

võimalik saada puuetega lastele ja pidevat hooldust ja 

järelevalvet vajavatele täiskasvanutele  

 

3.3. liikumise erivajadusi arvestavad 

koolimajad ja lasteaiad (kaldteed, liftid, piisav 

ruum), samuti avalikud kohad 

(induktsioonisilmused kultuurikesku-ses); 

ühistransport madala sisse-pääsuga 

3.3. kõikides lasteaedades, koolides ja Valga linna 

allasutustes on kaldteed ja invatualetid, linna 

ühistranspordis bussid madalapõhjalised  

 

3.4. elamispinnad toetatud elamise teenuseks, 

igapäevaelu toetamise teenusele kohased 

ruumid  

3.4. olemas 10 korterit toetatud elamise teenuse 

osutamiseks 15 psüühilise erivajadusega isikule, linna 

omanduses kohandatud ruumid kuni 40 igapäevaelu 

toetamise teenuse saajale  

 

3.5. puuetega inimeste pereliikmete nõustajate 

võrgustik  

3.5. nõustamisteenus kättesaadav ja vajadustekohane 
 

TEGEVUSED 

(nummerdatult pea- 

ja alam- tegevused 

ehk tööd, mis tuleb 

1. Sotsiaalselt toimetulematute teenustevõrgustiku olemasoluks  

1.1 töötatakse välja teenuste finantseerimise 

regulatsioon  

1.1. teenuste finantseerimise kord on olemas, eelarves raha 

olemas, eelarvesse raha planeeritud  

1.1.linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktide analüüs   
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iga väljundi 

saamiseks ära teha) 
1.2 Töötukassa poolt hangitavates tööharjutuse 

ja tööklubi teenustes osalemine ja 

kaasfinantseerimine  

1.2. pidevalt tegutseb vähemalt 2 tööharjutuse gruppi või 

tööklubi nii eesti kui vene keeles  

1.2.vaatlus   

1.3 tööpraktika osutamiseks 

ettevõtjatega/asutustega kokkulepete 

tegemisel kaasaaitamine  

1.3. tööpraktika osutamiseks valmis vähemalt 10 

ettevõtet/asutust  

1.3.koostöölepingud   

1.4 aktiviseerimiskeskuse töö 

ümberkorraldamine: sotsiaalmaja teenuse 

lahutamine asutuse tegevusest 

1.4. sotsiaalmaja tegutseb iseseisva asutusena, kus olemas 

täiskasvanute varjupaiga teenus 20 kohaga  

1.4.asutuse põhimäärus   

1.5 aktiviseerimiskeskuse tegevuse käivitamine 

iseseisva asutusena ja seal on pikaajaliste 

töötute tööharjutus, koordineeritakse 

tööõpet, osaletakse ESF projektides  

1.5. aktiviseerimiskeskus tegutseb eraldi kas 

munitsipaalasutusena või MTÜna, osutavad tööharjumuse 

taastamise teenuseid, osaletakse igas ESF projekti avatud 

taotlusvoorus  

1.5.asutuse põhimäärus   

1.6 psühholoogi ja võlanõustaja leidmine ja 

kokkulepete sõlmimine  

1.6. olemas sihtrühmaga tegutsev psühholoog ja 

võlanõustaja, kes tegutsevad vastavates teenustest  

1.6. lepingud, teenuste kirjeldused   

2. Riskiperede kaitstuses:  

2.1. uute lastekaitsetöötajate töölevõtmine või 

personali laiendamine, teised lahendused 

omavalitsuste ühinemisel või koostööl  

2.1. iga 1000 lapse kohta 1 lastekaitsetöötaja  2. sotsiaalabiameti põhimäärus, ametijuhendid, teenuste 

analüüs  

 

2.2. tugiisikute tegevuse käivitamine  2.2. olemas tugiisikud   

2.3. asenduskoduteenuse nõuetele vastamiseks 

5 peremajale asukoha leidmine, 

detailplaneering, projekteerimine, ehitamine.  

2.3. 2012. aastal on alustatud asukoha leidmise ja vajaduse 

hindamise protsessiga  

 

3. Puuetega inimeste juurdepääsus  

3.1.puuetega laste tugiisikute koolitamine ja 

töölevõtmine  

3.1. igas lasteasutuses on tugiisikud  3. Teenuselepingud, vaatlus   

3.2. päevahoiuteenuse regulatsiooni, teenuste 

tingimuste ja rahastamise kokkuleppimine, 

personali väljaõpe, ruumide kohandamine  

3.2. olemas päevahoiuteenus 20 hoolduskohaga   

3.3. kaldteede jm juurdepääsude ehitamine  3.3. kõikides linna allasutustesse on juurdepääsuteed   

 
3.4. linna või MTÜ omanduses elamispindade 

kohandamine toetatud elamise teenuseks  

3.4. kohandatud 5 korterit, toetatud elamise teenuse koht 

on vähemalt 15 isikule  

  

3.5. igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks 

kohandatud ruumide leidmine  

3.5. praeguselt (2011) olemasolev igapäevaelu toetamise 

teenus tegutseb erivajadustega inimestele sobivates 

ruumides (I korrus, kaldteed)  

 

3.6. rehabilitatsiooniteenuses nõustamine 

komponendi tagamine (meeskonnaliikmete ja 

perearstide koolitamine, nõustamiskohustus, 

vanemate selgem teavitamine) 

3.6. rehabilitatsioonimeeskond ja perearstid nõustavad 

puuetega laste vanemaid 
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Tegevused ja sisendid  

  

Eesmärgid ja tegevused 
Teostamise aeg ja planeeritav 

maksumus aastate lõikes (1000 €) Vastutaja Partnerid Välisvahendid Märkused, selgitused  

2017 2018 2019 2020 2021 

Üldeesmärk: Sotsiaalne turvalisus on tagatud 

Otsesed eesmärgid: 

1. Sotsiaalsete toimetulekuraskustega isikutele on tööturule ja ühiskonda tagasitoomiseks tagatud kohaliku omavalitsuse pädevuses olevate teenuste võrgustik 

2. Riskiperede lastele ja vanematele on tagatud tugivõrgustik ja nõustamissüsteemi kättesaadavus  

3. Puuetega inimestele on tagatud juurdepääs avalikele teenustele ja sotsiaalteenuste kaudu säilitatakse pereliikmete töövõime  

1.  1.1. teenuste osutamise ja finantseerimise regulatsioon mittetulundusühendustele tööharjutuse, tööõppe, võlanõustamise, tugi- ja eneseabigruppide ning  

nõustamisteenuste osutamiseks 

1.2. Töötukassaga koostöö tööharjutuse, võlanõustamise teenuse, tööpraktika osutamiseks  

1.3. spetsialistide olemasolu kohapeal või olemas kokkulepped teenuste osutamises osalemiseks (psühholoog, võlanõustaja) 

1.4. sotsiaalkorterid või lepingud eraomanduses korterite kasutamiseks, täiskasvanute varjupaik, remonditud sotsiaalmaja 

  1.1. töötatakse välja teenuste 

finantseerimise regulatsioon 

0 0 0 0 0 Sotsiaalabiamet     
  

  1.2. Töötukassa poolt hangitavates 

tööharjutuse ja tööklubi teenustes 

osalemine ja kaasfinantseerimine 

15 15 15 15 15 Sotsiaalabiamet     
  

  1.3. tööpraktika osutamiseks 

ettevõtjatega/asutustega kokkulepete 

tegemisel kaasaaitamine 

10 10 10 10 10 Sotsiaalabiamet Töötukassa EL struktuur, ESF  

  1.4. aktiviseerimiskeskuse töö 

ümberkorraldamine: sotsiaalmaja 

teenuse lahutamine, Piiri tn 19 ruumide 

renoveerimine: sotsiaalpindade 

turvalisus, varjupaiga väljaehitamine 

0 

 

65 15   Sotsiaalabiamet Sotsiaalabiamet EL struktuur, ESF  Katus on rekonstrueeritud.  

  1.5. aktiviseerimiskeskuse tegevuse 

käivitamine eraldiseisva asutusena, 

pikaajaliste töötute tööharjutuseks 

ruumid, sisseseade, ruumide 

renoveerimine 

0 

 

120 

 

   aktiviseerimiskeskus Sotsiaalabiamet EL struktuur, ESF 
  

  1.6. psühholoogi ja võlanõustaja teenuse 

käivitamine 

5 5 5 5 5 aktiviseerimiskeskus Valga LV, Sotsiaalabiamet EL struktuur, ESF 
  

2. 2.1. lastekaitsetöötajad, spetsialistide võrgustik  

2.2. tugiisikud peredele  

2.3. nõuetele vastavaks asenduskodu teenuseks 5 uut peremaja  

 
2.1. – 2.2. lastekaitsetöötajad, tugiisikud  6 6 6 6 6 Sotsiaalabiamet  EL, ESF 

 

 
2.3. asenduskoduteenuse nõuetele 

vastamiseks 5 peremajale asukoha 

leidmine, detailplaneering, 

projekteerimine, ehitamine 

0 0 0 2500  Sotsiaalabiamet, 

arenguamet 

 
EL struktuur, ESF Üks peremaja (paarismaja) ehitatud.  
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3. 3.1. tugiisikud koolides ja lasteaedades 

3.2. päevahoiuteenus 

3.3. liikumise erivajadusi arvestavad koolimajad ja lasteaiad (kaldteed, liftid, piisav ruum), avalikud kohad, ühistransport madala sissepääsuga 

3.4. elamispinnad toetatud elamise teenuseks, igapäevaelu toetamise teenusele kohased ruumid 

3.5. puuetega inimeste pereliikmete nõustajate võrgustik 

 
3.1. puuetega laste tugiisikute 

koolitamine ja töölevõtmine  

45 45 50 50 50 Sotsiaalabiamet Haridus- ja kultuuriamet EL struktuur, ESF; 

siseriiklikud 

 

 3.2. päevahoiuteenus puuetega lastele ja 

noortele, personali väljaõpe, ruumide 

kohandamine 

0 0 0 0 0 Sotsiaalabiamet Valga Haigla EL struktuur, ESF; 

siseriiklikud 

Teostatud.  

 3.3. kaldteede jm juurdepääsude 

ehitamine 

55 55 55 55 55 Linnamajandusamet Valga LV allasutused EL struktuur, ESF; 

siseriiklikud 

 

 3.4. linna või MTÜ omanduses 

elamispindade kohandamine toetatud 

elamise teenuseks psüühiliste 

erivajadustega inimestele 

0 20 20 20 20 Sotsiaalabiamet MTÜ-d EL struktuur, ESF; 

siseriiklikud 

 

 3.5. igapäevaelu toetamise teenuse 

osutamiseks kohandatud ruumid 

     Sotsiaalabiamet MTÜ-d EL struktuur, ESF Teostatud MTÜ-de kaudu.  

 
3.6. kogukonnas elamiseks majad 

eakatele 4 6-kohalist maja 

0 

 

 0 1000  Sotsiaalabiamet MTÜ-d EL struktuur, ESF  
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14. Valga Põhikool on riikliku õppekava alusel töötav tugevat ühtlusharidust pakkuv kool  

Loogiline struktuur Kirjeldus, tähtajad 

Saavutamise 

indikaatorid, 

saavutustasandid 

(oodatavate tulemuste arvnäitajad) 

Kontrolli 

meetodid 

(dokument, kus tulemused fikseeritakse) 

Eeldused, riskid, 

vastumeetmed 

 ÜLDEESMÄRK 

(1 mõõdetav 

üldeesmärk) 

 

Valga Põhikool on riikliku õppekava alusel 

töötav tugevat ühtlusharidust pakkuv kool 

1. Väljalangevus põhikooli III astmest on väiksem kui 1% 1.EHIS  

2. Põhikooli lõpetajatest jätkab õpinguid vähemalt 95%  2. EHIS  

3. Lapsevanemate ja õpilaste rahulolu hariduskvaliteedi 

osas on vähemalt 80% vastanute seas positiivne 

3. Rahulolu uuring kord õppeaastas, analüüs ja tagasiside  

4. Põhikooli lõpetajate lõpueksamite tulemused on vabariigi 

keskmisest tulemusest kõrgemad 

4.EHIS  

5. Põhikoolis on toetatud iga õpilase individuaalne areng 5.Väljatöötatud individuaalsed õppekavad   

OTSESED  

EESMÄRGID 

(3-5 eesmärki 

pingereas 

nummerdatult) 

1.Valga Põhikooli kollektiiv on ühtne meeskond 

ja õppiv organisatsioon, kelle tegevustesse 

kaasatakse lapsevanemaid ja hoolekogu.  

1.1.Koolil on toimiv, direktori kinnitatud kogu personali ja 

lapsevanemaid ning hoolekogu hõlmav täiendkoolitusplaan.  

1.1. Täiendkoolitusplaan, EHIS   

1.2. Kooli personali iga liige osaleb aastas vähemalt kahel 

sisekoolitusel 32 tunni ulatuses ja individuaalsetel 

koolitustel vähemalt 8 tundi  

1.2. koolitustõendid, EHIS   

1.3. Lapsevanemate ja hoolekogu koolitused toimuvad 

vähemalt 2 korda õppeaastas  

1.3. Koolitusplaan  

2.Valga Põhikoolis on käivitunud 

kogupäevakool ja koolisisesed üritused  

2.1. Välja on töötatud kogupäevakooli töökord ja kinnitatud 

kooli direktori poolt ning heakskiidetud hoolekogu poolt  

2.1. Kinnitatud kogupäevakooli töökord.   

2.2.pikapäevarühmades osaleb I kooliastme õpilastest 50%  2.2.EHIS, pikapäevarühmades osalejate arv   

2.3. kooli huvitegevuses osaleb I –III kooliastmeni 80 % 

õpilastest  

2.3. Huvitegevuse nimekirjad.   

2.4. kooliüritustest võtab osa vähemalt 80% õpilastest  2.4. osavõtjate arv, protokoll, nimekirjad  

3. Valga Põhikooli õppekeskkond on kaasaegne 

ja turvaline, õppekava ja –metoodikad vastavad 

riiklikule õppekavale ja on omanäolised.  

3.1. Valga Põhikooli õppeklassid on komplekteeritud 

kaasaegsete õppevahenditega aastaks 2014.  

3.1. Vaatlus   

3.2. Kooli õpilaste turvalisus on tagatud – kindlustatud 

koolitervishoiuteenus ja sisse ostetud turvateenus  

3.2. Lepingud   

3.3. Rakendatakse erinevaid kaasaegseid õppemetoodikaid, 

on erinevaid metoodikaid valdavad õpetajad,  

3.3. Sisehindamine   

3.4. Kool võimaldab õppekava raames õpilastel õppida 

üldarendavaid valikaineid alates I klassist  

3.4. Kooli õppekava  

VÄLJUNDID 

(1-5 mõõdetavat 

lõpptulemust 

pingereas 

nummerdatult) 

 

1.Kogu kooli personali ja lapsevanemaid ning 

hoolekogu hõlmav täiendkoolitusplaan.  

1. Koolitusplaan on koostatud ja täiendatakse iga-aastaselt 

lähtuvalt arenguvestluste tulemustest ja kooli arengukavast  

1.Kooli dokumentatsioon   

2. Kogupäevakooli töökord  2. Kogupäevakooli töökord on koostatud, heakskiidetud 

hoolekogu poolt  

2.EHIS   

3.Valga Põhikoolis on turvalisuse tagamiseks 

lepingud turvafirmaga, on kvaliteetne ja 

kaasaegne õppekeskkond  

3.1.On rakendatud turvameetmed  3.1. vaatlus, hinnang   

3.2. kaasaegsed sisustatud ainekabinetid    

4. On väljatöötatud üldarendavate valikainete 

õppekavad  

4. On väljatöötatud vähemalt 4 valikainete õppekava  4.1. Kooli õppekava   
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Tegevused ja sisendid  

  Eesmärgid ja tegevused 

Teostamise aeg ja planeeritav 

maksumus aastate lõikes (1000 €) Vastutaja Partnerid Välisvahendid Märkused, selgitused  

  2017 2018 2019 2020 2021 

Üldeesmärk: Kõigile koolikohustuslikele lastele on tagatud võimalused kvaliteetseks ja arendavaks põhihariduseks      

Otsesed eesmärgid: 

1. Valga Põhikooli kollektiiv on ühtne meeskond ja õppiv organisatsioon, kelle tegevustesse kaasatakse lapsevanemaid ja hoolekogu.  

2. Valga Põhikoolis on käivitunud kogupäevakool ja koolisisesed üritused 

3. Valga Põhikooli õpikeskkond ja õppemetoodika vastab riiklikule õppekavale  

1.  Kogu kooli personali ja lapsevanemaid ning hoolekogu hõlmav täiendkoolitusplaan 

 1.1. Olukorra kaardistamine, vajaduste 

väljaselgitamine 

              

 1.2. Koolitusplaani koostamine ja 

elluviimine 

14 14 16 16 16 Valga Põhikool Valga LV, HTM  Võimalusel. 

Innove, HITSA 

 Riiklikud koolituskulud  

 1.3. Koolitusplaani täitmise analüüs 0 0 0 0 0 Valga Põhikool       

2. Kogupäevakooli töökord on koostatud, heakskiidetud hoolekogu poolt  

 2.1. Lähtuvalt kooli õppekavast 

töökorra ja tegevuskava väljatöötamine 

0 0 0 0 0 Valga Põhikool Valga LV, PK-i hoolekogu     

 2.2. Töökorra ja tegevuskava 

kinnitamine ja rakendamine 

1,2 1,2 1,2 1,2 0 Valga Põhikool Valga LV, PK-i hoolekogu  jah   

3.1 Valga Põhikoolis on turvaline ja kaasaegne õppekeskkond, õppekava ja -metoodikad vastavad riiklikule õppekavale ja on omanäolised  

 3.1.1. Turvakaamerate paigaldamine, 

Vabaduse tn 13 

      Valga Põhikool Valga Linnavalitsus  jah  Tehtud 

 3.1.2. Koolitervishoiu teenuse 

igapäevase kättesaadavuse tagamine, 

vajadusel kaasfinantseerimine 

0 0 0 0 0 Valga Põhikool, Haridus- 

ja kultuuriamet 

Valga Linnavalitsus, 

koolitervishoiuteenuse 

pakkuja 

  

 3.1.4. Kool rakendab muutunud 

õpikäsituse põhimõtteid, koolil on 

digipädevus 

39 20 20 20 20 Valga Põhikool Valga Linnavalitsus, HTM HITSA, Innove  

3.2 On väljatöötatud üldarendavate valikainete õppekavad  

 3.2.1. Töörühmade moodustamine 

valikainete õppekavade 

väljatöötamiseks, täiendamiseks 

0 0 0 0 0 Valga Põhikool Valgamaa Kutseõppekeskus     

 3.2.2. Valikainete (s.h ettevõtlusõppe) 

õppekavad (4) on kinnitatud ja 

rakendatakse. Täiendavalt rakendatakse 

nn progümnaasiumi kursust (põhiained: 

matemaatika, keemia jne) kolmandale 

kooliastmele (sihtgrupiks Valga 

Põhikooli ja Valga Priimetsa kooli 

õpilased) koostöös Valga 

Gümnaasiumiga.  

30 30 30 30 30 Valga Põhikool Valga Linnavalitsus, Valga 

koolid 

Võimalusel  Kokku valikaineid – 7 3 

 


