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Valga – Eesti lõunavärav 
 
Tänane Valga tervitab Euroopa Liidu sisepiiril sõbralikult nii lõuna kui 
põhja poolt saabujaid. Valga on Eesti  lõunavärav ja  meie riigi visiitkaart 
neile, kes jõuavad siia Lätist. Eestist  lõuna poole minejatele on Valga paik, 
kust võetakse kaasa viimased muljed Eestist.  
 
Me soovime, et  Valga ühendvalla moodustamisel tunneksime end 
igapäevaelus ja tegemistes  turvaliselt ja ühtehoidvalt.   
 
Seisame selle eest, et  Valga vald oleks elav ja arenev omavalitsus, kus 
esikohal on nii kohalike elanike kui meie külaliste heaolu.  
 
 

  
MEIE TEEME:  
- Tasuta toit lasteaedadesse  
- Tasuta ühistransport vallaelanikele 
- Igale pensionärile juubelitoetus 
- Sünnitoetus 500 euroni, ranitsatoetus 160 euroni 
 

 
HARIDUSES: 
- Jätkame heatasemelise hariduse andmist; loome õpilastele turvalise ja kaasaegse 
õpikeskkonna 
- Igale lapsele vähemalt üks tasuta huvialaring 
- Lasteaiaõpetajatele 56-päevane korraline puhkus 
- Vallaeelarvest palka saavate õpetajate palgad võrdseks riigieelarvest õpetajatele 
makstava palgaga 
- Seisame selle eest, et Valgas oleks võimalik omandada rakenduslikku kõrgharidust 
- Jätkame edukaimatele gümnasistidele stipendiumi  maksmist 
- Parandamaks gümnaasiumihariduse kättesaadavust, tagame soovijatele koha 
õpilaskodus ning transpordi kooli ja koju   
- Teeme koostööd Valga Kutseõppekeskusega ja  soodustame kohaliku kogukonna 
vajadustest lähtuvat õpet 
- Soodustame kogukonna ja kooli vahelist koostööd,  toetame karjäärinõustamist ja 
ettevõtlusalast õpet 
 

 
 
 



 

KOGUKONDLIKUS ELUS: 
- Oleme vastu endiste vangide tugikeskuse loomisele Valga vallas 
- Toetame kogukondlike algatusi läbi iga-aastase kaasava eelarve 30 000 euro 
ulatuses 
- Toetame korteriühistuid õuealade korrastamisel ja turvalisuse tõstmisel kuni 30 000 
euroga aastas 
- Säilitame kultuuri-/rahvamajad, vabaajakeskused, raamatukogud  
- Hoiame elus kogukondlikud üritused – külapäevad, kodukohvikute, avatud talude 
päevad jts 
- Pakume inimestele tasuta esmast õigusabi 
- Toetame tervise edendamisel põhinevaid tegevusi 
- Turvalisuse ja avaliku korra tagamisel seisame selle eest, et teedel ja tänavatel oleks 
rohkem politseipatrulle, toetame ja tunnustame abipolitseinikke, kaasame kaitseliitlasi 
ja vabatahtlikke 
- Parandame liiklusturvalisust, vajadusel paigaldame Valga kesklinna valgusfoorid ja 
piirame sõidukiirust  
- Toimiva koostöömudeli kaudu kinnistuomanikega teeme korda Valga kesklinna 
- Kujundame Säde pargi ja selle ümbruse perepargiks koos paviljon-kontserdipaigaga 
- Korrastame laste mänguväljakud ja loome vabaõhu skate-pargi 
- Kord aastas on puulehtede ja lehekottide äravedu tasuta 
- Pensionäridele Valga sauna kasutamisel soodushind 1 euro 
- Kaalume võimalust rajada vana vangla ruumidesse Valgas Riia 5 vesiravi-
heaolukeskuse 
- Aitame leida vahendeid Valga Avatud Noortekeskuse ruumide remondiks 
 

 
ETTEVÕTLUSE HEAKS: 
 - Kaasame kohalikke ettevõtjaid valla tegevusse ja aitame projektipõhiste 
rahastamistaotluste esitamisel ning investeeringute tegemisel taristusse 
- Vabastame kohalikud ettevõtjad reklaamimaksust 
- Abistame ettevõtjaid riigiga suhtlemisel  
- Tunnustame ettevõtjaid töökohtade loomise ja kohalikule arengule kaasaaitamise 
eest 
- Osaleme riiklikus munitsipaalkorterite ehitamise projektis 
-  Kaitseme Maanteeameti  teenindusbüroo Valga esinduse säilimist ja 
kliendisõbralikku tööaega 
- Tagame alustavatele ettevõtjatele tasuta büroopinna esimese tegevusaasta jooksul 

 

 
MEIE LUBAME JA TEEME 
 

 

 

 


