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Helme 
vald 

Endise Helme kutsekooli hoonete ja territooriumi baasil ettevõtlusarendus (sh ka osade 
hoonete lammutamine). 

Katlamaja ja kaugküttesüsteemide uuendamine Helme alevikus. 

Katlamaja ja kaugküttetrasside rekonstrueerimine Linna küla asulas. 

Katlamaja ja kaugküttesüsteemide uuendamine Ala küla paneelmajade asumis. 

Ritsu Lasteaed-Algkooli hoone soojustamine ja välisfassaadi uuendamine. 

Ala Põhikooli hoone soojustamine ja välisfassaadi uuendamine. 

Linna küla ujula ümberehitus noorsootöö- ja vaba aja keskuseks. Siseskatepark. 

Ala Põhikooli ja Ritsu spordibaasi spordiplatside kaasajastamine. 

Klaverimuuseumi edasiarendus Helmes. 

Välisvalgustuse rekonstrueerimine Patküla, Helme ja Linna küla asulates. 

Välisvalgustuse rajamine Linna küla, Helme ja Tõrva vahelisele kergliiklusteele. 

Tolmuvaba kattega teed külakeskustesse. 

Mulgi elamuskeskuse rajamine. 

Kergliiklusteede rajamine Tõrva-Roobe, Tõrva-Patküla, Tõrva-Rulli suundadel. 

Taagepera-Sooglemäe-Ala küla vahel kergliiklustee rajamine. 

Kaasaegsete üüripindade rajamine Helme alevikku, Möldre külla. 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Pokardis, Karjatnurme külas, 
Möldre külas Peebul. 

Vee- ja kanalisatsioonitööde rekonstrueerimise jätkamine Ala külas. 

Helmes asuva ajaloolise kompleksi arendamine atraktiivseks ajalooliseks 
turismiatraktsiooniks. 

Turismi teeninduspunkti rajamine Helmesse. 

Helme laululava rekonstrueerimine. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hummuli 
vald 

Puhkepiirkonna ja terviseraja väljaarendamine Hummuli mõisast Väikse Emajõeni. 

Puhkepiirkonna turismiinfrastruktuuri rajamine Jeti kandis.  

Põhikooli hoone remontimine (akende vahetus, küttesüsteemi renoveerimine, 
loodusainete klassi, saali ja keldrikorruse ruumide renoveerimine, kamina ja torni 
renoveerimine) arvestades muinsuskaitse eritingimusi. 

Põhikooli hoone katla üleviimine taastuvenergiale (konteinerkatlamaja paigaldamine). 

Hummuli Põhikooli staadioni rekonstrueerimine. 

Multifunktsionaalse pallimänguväljaku rajamine Hummuli alevikus. 

Perearstipunkti väljaehitamine külakeskuse osana. 

Talli tiigi rekonstrueerimine. 

Rahvamaja saali ventilatsiooni projekteerimine ja ehitamine ning lava ehitamine. 

Alamõisa külas juurdepääsutee rajamine Emajõe äärde. 

Kompostimisväljaku rajamine. 

Kergliiklustee rajamine tiheda liiklusega sõiduteede äärde (Hummuli-Soe, Piiri, 
Hummuli põhikooli suunas, kuni piiri ristmikuni). 

Sadevete äravoolu-süsteemide rajamine Hummuli alevikus. 

Vallavalitsuse hoone kinnistu sadeveesüsteemi lahenduse väljatöötamine. 



Piiri külas kruusatee tolmuvabaks muutmine.           

Turvakaamerate paigaldamine Hummuli alevikus. 

Hummuli  Vallavalitsuse hoone katla üleviimine taastuv energiale. 

  

 
 
 
 
 
Karula vald 

Lüllemäe Põhikooli juurdeehitus koos Lüllemäe raamatukogu ruumide rajamisega 
põhikooli juurde. 

Lüllemäe Põhikooli küttesüsteemide kaasajastamine ja energiasäästlikkusele viimine. 

Karula hooldemaja laiendamine. 

Karula valla administratiivhoone renoveerimine. 

Lüllemäe Suusamaa rajamine. 

Kaagjärve Alamõisa hoonetekompleksi väljaehitamine kontserdi ja 
konverentsikeskuseks koos hotelli, spaa ja golfiväljakuga. 

Lüllemäe Põhikooli võimla laiendamine ja staadioni rekonstrueerimine. 

 Lüllemäe ja Kaagjärve külade tänavavalgustuse rekonstrueerimine. 

Lüllemäe-Valga kergliiklustee projekteerimine ja rajamine. 

Kaagjärve külla kogukonnakeskuse ehitamine. 

Lüllemäe ja Kaagjärve külade reoveetorustiku ja puhastite rekonstrueerimine. 

Lüllemäe Noortekeskuse ruumide rekonstrueerimine. 

Kaagjärve külla munitsipaalkorterite rajamine. 

Raavitsa küla Riisali asumisse mängu- ja spordiväljakute rajamine. 

  

 
 
 
Otepää 
vald 

Otepää keskväljaku ning lipuväljaku pargi rekonstrueerimine kaasaegseks puhkealaks. 

Otepää Lasteaia uue hoone ehitamine või Pähklikese maja renoveerimine 10 rühmaga 
lasteaiaks, juurdeehituse projekteerimine ja ehitamine, inventari soetamine; lasteaia 
mänguväljakute ehitamine. 

Otepää Kultuurikeskuse hoone renoveerimine ja sisustamine ning kultuurikeskuse pargi 
muutmine kaasaegseks laste- ja täiskasvanute puhkealaks. 

Otepää raamatukogu laiendamine ja renoveerimine, sisustuse ostmine. 

Otepää Tervisekeskuse arendamine esmatasandi tervisekeskuseks, olemasoleva hoone 
rekonstrueerimine, juurdeehituse projekteerimine ehitamine ja sisustamine, keskusele 
meditsiiniaparatuuri soetamine. 

Üldhooldekodu hoone renoveerimine, kohtade arvu tõstmine, intervallhoolduse 
võimaluste loomine. 

Multifunktsionaalse päevakeskuse rajamine; ruumide rekonstrueerimine ja 
sisustamine, teenuste käivitamine. 

Lipukeskuse väljaarendamine. 

Linnamäe oru väljaarendamine vastavalt detailplaneeringule, puhkeala arendamine. 

Pühajärve Rannapargi väljaarendamine, laululava rekonstrueerimine. 

Apteekrimäe arendamine (muutmine puhke- ja vabaaja keskuseks). 

Kergliiklusteede võrgustiku arendamine 

Otepää linna Palupera tee mänguväljaku rekonstrueerimine multifunktsionaalseks 
spordiväljakuks. 

Otepää kaugküttevõrgu kaasajastamine. 

Olemasoleva tänavavalgustussüsteemi kaasajastamine. 

SA Tehvandi Spordikeskuse arendamise toetamine vastavalt SA Tehvandi 
Spordikeskuse arengukavale. 

Tööstusalade väljaarendamine, olemasoleva taristu rekonstrueerimine ja parendamine, 
Hundisoo tööstusala väljaarendamine. 

Otepää inkubatsioonikeskuse rajamine. 

Sihva ja Vana-Otepää vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. 



  

 
 
Palupera 
vald 

Via Hanseatica, Tour de LatEst rattamarsruudi ja Tartu Maratoni marsruudi koridori, 
jaotuspunktide mõjualasse jääva ajaloopärandi eksponeerimine, objektide 
parendamine, rekonstrueerimine (mõisad, pargid, raudteejaam, parklad, puhkekohad, 
viidamajandus, väikevahendid, hooldustehnika) – nt Palupera raudteejaam, 
Hellenurme ja Palupera mõisakompleksid (hooned, pargid), Allika puhkeala, 
Hellenurme puhkeala, Lustimäe puhkekoht, Nõuni järve puhkeala. 

Otepää-Nõuni kergliiklustee rajamine koostatud tööprojektile tuginedes. 

Hellenurme-Palupera vahelise, kahe mõisakompleksi vahelise kergliiklustee rajamine, 
parklate rajamine mõisakomplekside juurde. 

Hellenurme, Nõuni ja Palupera asumite vee- ja kanalisatsioonisüsteemide lõplik 
rekonstrueerimine. Külakeskuste tänavavalgustus. 

Külakeskustesse videojälgimissüsteemide rajamine. 

Hellenurme keskuse ja noortekeskuse vahelise tänavavalgustusega kergliiklustee 
rajamine. 

Hellenurme mõisahoone (lasteaed, mõisakool) fassaadi restaureerimine. 

AS Lõuna-Eesti Hooldekeskuse edasiarendamine, teenuste parendamine. 

Munitsipaalelamufondi rajamine. Sotsiaalelamufondi loomine, arendamine. 

Miljööd risustavate endiste põllumajandusehitiste lammutamine. 

Ammendunud liiva-kruusakarjääride rekultiveerimine. 

Leigo kontsertmaja ehitus. Hellenurme vesiveski hoonetekompleksi väljaehitus, 
restaureerimine. 

Lõuna-Eesti Purjetamis-  ja veehariduskeskuse loomine ja arendamine Nõuni puhkealal. 

 Fiiberoptilise võrgu laiendamine ja infosüsteemide ühendamine naaberomavalistustega 
ning ühiste IKT ressursside kasutusele võtmine. Optilisest magistraalvõrgust nö 
"viimase miili" ehitus, et ka väiksemad sideoperaatorid saaksid teha ühendusi 
lõpptarbijatele. 

  

 
Puka vald 

Puka Keskkooli ja Puka Kunstikooli ruumide  rekonstrueerimine ja seadmete ning 
mööbli soetamine (uue korpuse soojustamine, vee- ja kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine, elektrisüsteemi rekonstrueerimine, küttesüsteemi 
rekonstrueerimine, ventilatsiooni ehitus, sise- ja välisviimistluse teostamine). 

Puka lasteaia  rekonstrueerimine (katusekatte vahetamine, välissoojustuse 
paigaldamine, ventilatsioonisüsteemi ehitus,  ruumide rekonstrueerimine ja   hoone 
juurdeehituse ehitamine). 

Energiasäästuprojektide algatamine  ( päikse-, tuule- ja maasoojusenergia kasutamine ) 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni ja hoolekandekeskuse rajamine (hooldekodu, supiköök,  
turvatoad jne). 

Puka kaugtöökeskuse, täiskasvanute keskuse loomine  Puka KK vana  õppekorpuse 
ruumides. 

Külamaja  remontimine ( Soontaga külamaja). 

Puka taastuskeskuse renoveerimine (saun). 

Aakre raamatukogu ruumide  ja koridoride renoveerimine. 

Pritsumehe muuseumi ja monumendi rajamine  Pritsumehe parki ja 
mainekujundusprojekti käivitamine. 

Kergliiklusteede rajamine Pukamõisa ja  Puka aleviku ning  Kasumetsa ja Aakre asula 
vahelistele teedele. 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine vastavalt ÜVK-le. 

Turismiobjektide ja  vaatamisväärtuste korrastamine, infomaterjalide koostamine ja 
trükkimine (sh Vooremäe puhkeala väljaarendamine; Väikese Emajõe alamjooksu 



detailplaneeringu realiseerimine ja puhkeala rajamine; tervisepordi radade rajamine ja 
kaartide koostamine). 

  

 
 
 
 
Põdrala 
vald 

Pikasilla puhkeala arendamine. 

Riidaja mõisakompleksi rekonstrueerimine. 

Riidaja kultuurimaja rekonstrueerimine. 

Leebiku- ja Pikasilla küla välisvalgustuse rekonstrueerimine. 

Vallamaja ja raamatukogu küttesüsteemi väljaehitamine. 

Põdrala valla sotsiaalkorterite remontimine ja sisustamine. 

Gerdruta kirik-kabeli aia taastamine. 

Pikasilla- ja Riidaja küla puhkekohtade ja loodusradade väljaehitamine. 

Riidaja pargi haljastusprojekti elluviimine ja välisvalgustuse rajamine. 

Põdrala valla amortiseerunud hoonete lammutamine. 

Põdrala valla  kergliiklusteede väljaehitamine. 

Riidaja Põhikooli võimla katuse rekonstrueerimine. 

Riidaja mõisa sepikoja katuse rekonstrueerimine. 

    

 
 
 

Sangaste 
vald 

Kooli ja lasteaia ühendamine ja sellega seotud remont. 

Lossi temaatiliste termide rajamine. 

Sangaste kogukonnakeskuse rajamine. 

Munitsipaalkorterite omandamine ja renoveerimine. 

Sangaste, Keeni ja Lossiküla tänavavalgustuse asendamine LED-valgustitega. 

Turvakaamerate võrgustiku väljaarendamine. 

Sangaste aleviku soojatrassi rekonstrueerimine. 

Sangaste aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine. 

Külastuskeskuse ,,Avasta ja imesta“ ehitamine Sangaste mõisakompleksi baasil (teema: 
innovatsioon enne ja praegu, rukki- ja Eesti toidu lugu ja võimalused). Tegemist on  
nutika spetsialiseerumisega, mis aitab piirkonna atraktiivsust suurendada ja 
mitmekesistada turismiliike (toidu, teadusturism jne) lisaks traditsioonilisele ning 
vähendades hooajalisust ja suurendades kohaliku võrgustiku kaasamist. 

Sangaste mõisa lossitiikide väärindamine  turismiobjektina (promenaadide- ja 
paviljonide ehitus ja valgustus) 

Sangaste mõisakompleksi hoonetele maa- ja veekütte süsteemi ehitamine, 
päikeseenergia süsteemi rajamine tarbevee- ja energia tarbeks. 

Sangaste mõiskompleksi turvakaamerate võrgustiku väljaehitamine ja territooriumi 
tarastamine turvalisuse eesmärkidel. 

Sangaste mõisakompleksile ja Lossiküla külale uue hakke küttel  keskkütte katlamaja 
ehitus ja seadmestamine 

Lossi rohtaia taastamine ning noorte tööharjutuskeskuse ,,Noorfarm“ rajamine 

Lossiküla reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

Sangaste Lossi tiigi ümbruse korrastamine ja arendamine. 

Sangaste mõisakompleksi juurde lisamajutuskohtade rajamine (hotell / hostel). 

Sangaste mõisakompleksi juurde puhke- ja kämpingute ala rajamine.  

Restorani Krahv ehitus. 

Sangaste mõisakompleksi juurde parklate rajamine. 

Keeni küla külaruumi uuendamine ja heakorraprojekti läbiviimine. 

Matkaradade ja tervisespordi alade rajamine valla territooriumil. 

Komplekssete mängu- ja spordiväljakute rajamine Keeni, Sangaste ja Lossiküla 
asulatesse. 

Kogukonna külaliste toa väljaehitamine koostöös SA Sangaste lossiga. 



Rukkipäevade jt Sangaste kultuuripärandiga seotud ürituste korraldamine. 

Rukkiküla koostöövõrgustiku laiendamine ja arendamine. 

Kohaliku-  ja Eesti toidu kobarkeskuse loomine ühisturundamise arendamiseks, 
populariseerimiseks ja toidudisaini arendamiseks. 

Sangaste pansionaadi teenuste laiendamine. 

Sangaste keskuse haljasala laiendamine jalakäijate tarbeks, promenaadi ehitus Emajõe 
lammile. 

Kogukonna dendropargi rajamine ja kogukonna tammiku istutamine. 

 Vallamaja / seltsimaja ümbruse korrastamine ja väljaehitamine. 

  

 
 
 
 
Taheva 
vald 

SA Taheva Sanatooriumi baasil hoolekandeteenuste (asenduskodu, hooldekodu, 
erinevad erihoolekandeteenused) osutamine ja edasiarendamine, selleks vajalike 
ruumide, hoonete rekonstrueerimine. Kõige olulisem on erihoolekandeteenuste 
osutamiseks vajalike hoonete rekonstrueerimine ja asenduskodu peremajade rajamine. 

SA Taheva Sanatooriumi reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

Hargla Kooli  hoonesse täiendavalt lasteaia ja külaraamatukogu kolimine ja 
teeninduskeskuse rajamine, selleks vajalikud rekonstrueerimistööd, küttesüsteemi 
rekonstrueerimine. 

Kalliküla tuletõrje veevõtukoha rajamine. 

Taheva vallas avalikus kasutuses olevate hoonete rekonstrueerimine energiasäästu 
eesmärgil. 

Hargla Maakultuurimaja ja avatud noortekeskuse (ühes hoones) 
rekonstrueerimisprojekti koostamine ja hoone rekonstrueerimine. 

Hargla Kooli staadioni etapiviisiline rekonstrueerimine. 

Hargla kiriku põrandate ja pingistiku rekonstrueerimine. 

Taheva vallas külaliikumise soodustamine/toetamine ning eestvedajate koostöö 
naaberomavalitsuste vastavate ühendustega, seeläbi erinevate ja uuenduslike ideede 
elluviimine ning kasusaajate ringi suurenemine. Koostöövõrgustike tegevuste 
soodustamine ja toetamine. 

  

Tõlliste 
vald 

Laatre-Tsirguliina-Tõlliste ning Sooru kergliiklusteede ehitamine. 

Sooru kergliiklustee ehitamine. 

Tsirguliina aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine. 

Tsirguliina aleviku kuivenduskraavide projekteerimine ja renoveerimine. 

Tsirguliina aleviku Jõe ja Nooruse tänava rekonstrueerimine koos teeäärse 
kraavitusega. 

Laatre reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

Piiri (Sooru) paisjärve puhastamine. 

Laatre paisjärve paisu korrastamine (kalapääsu ehitamine). 

Tsirguliinas Kooli tn 2a asuva „Õpetajate maja“ välisfassaadi soojustamine. 

Tsirguliina Lasteaia Õnnelind hoone välisfassaadi soojustamine.  

Tsirguliina Keskkooli võimla välisfassaadi soojustamine.  

Tsirguliina Rahvamaja hoone rekonstrueerimine (välisfassaadi soojustamine, katuse 
rekonstrueerimine).  

Tsirguliina Keskkooli katlamaja ümberehitamine odavamale kütusele. 

Laatre Vabaajakeskuse hoone välisfassaadi soojustamine. Vabaajakeskuse jõusaali 
remont ja uute seadmete soetamine. 

Paju lahingu mälestusmärgi renoveerimine. 

Sooru külas asuva militaarturismi teemapargi arendamine. 

Laatres vana katlamaja masuudihoidla likvideerimine. 



Laatres Uus tn 4 asuva viiekorruselise maja lammutamine. 

Iigaste Külakeskuse hoone tagumise seina kindlustamine ja katuse rekonstrueerimine. 

Tsirguliina Rahvamajas asuva noortekeskuse ruumide renoveerimine ja sisustuse 
uuendamine. 

Ujumiskohtade väljaehitamine Tsirguliina alevikus, Laatre alevikus ja Soorus. 

  

 
 
Tõrva linn 

Linna keskväljaku ja selle lähiala rekonstrueerimine.  

Tõrva Gümnaasiumi hoone ja ümbruse rekonstrueerimine. 

Tõrva Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine 

Ujula-õpilaskodu kompleksi rajamine Tõrva Gümnaasiumi juurde. 

Endise KEK-i ettevõtlusalade rekonstrueerimine/rajamine. 

Uue tööstus-/tootmisala rajamine Viljandi tn äärde.  

Kinohoone rekonstrueerimine multifunktsionaalseks meelelahutus-, koolitus- ja 
vabaajakeskuseks. 

Laululava taastamine. 

Kultuurimaja rekonstrueerimine. 

Eakate päevakeskuse ruumide väljaarendamine kultuurimaja baasil. 

Tõrva Linnavalitsuse administratiivhoone  rekonstrueerimine  avalike teenuste 
paremaks pakkumiseks.  

Tänavavalgustusvõrgu laiendamine, rekonstrueerimine ja energiatõhusamaks 
muutmine. 

Riiska ja Vanamõisa järvede rannaalade rekonstrueerimine. 

Veski puhkeala väljaarendamine. 

Seikluspargi rajamine Veskijärve puhkealale või Linnamäe ümbrusse. 

Kõrtsihoone katusealuse rekonstrueerimine puhke- või turismiotstarbelisel eesmärgil. 

Noortekeskuse jalgpallistaadioni rekonstrueerimine. 

Noortekeskuse kõrvalhoone rekonstrueerimine. 

Noortekeskuse skatepargi arendamine. 

Riiska linnaosa korvpalliväljaku rekonstrueerimine. 

Discgolfi radade arendamine Tõrva Gümnaasiumi pargis. 

Endise Patküla kooli vana maja lammutamine ja selle asupaiga väärikas tähistamine. 

Endise Patküla kooli vana maja asemele noortekeskust ja kammersaali teenindava 
parkla rajamine. 

Tõrva kirik-kammersaali rekonstrueerimise jätkamine. 

Lasteaed Tõrvalill rekonstrueerimise jätkamine ning õueala arendamine 

Lasteaed Mõmmik õueala laiendamine ning arendamine. 

Tänapäevase esmatasandi perearstikeskuse rajamine 

 Tõrva haiglahoone rekonstrueerimine. 

Vanamõisa järve tervendamine. 

Riiska järve idakalda ala ettevalmistamine puhkeotstarbelise asutuse rajamiseks (spaa). 

Laste mänguväljakute rekonstrueerimine ja rajamine Tõrva eri linnaosadesse. 

Kaugtööd võimaldavate töökohtade tegevusruumide ja -inventari loomine. 

Tõrva terviseradade arendamine ja terviseradade hooldustehnika soetamine. 

Randadesse ja terviseradade äärde väli trenažööride paigaldamine. 

Riiska linnaosa vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. 

Sadevee süsteemide rajamine. 

Turvakaamerate võrgustiku väljaarendamine. 

Kaasaegse turukompleksi rajamine Tõrva kesklinna. 

Linnale kuuluvate hoonete energiatõhusamaks muutmine. 

Ekstreemspordi arendamiseks investeeringute tegemine. 



Tõrva hooldushaigla arendamine. 

Teedevõrgustiku rekonstrueerimine. 

Koos ümbritsevate omavalitsustega kergliiklusteede võrgustiku rajamine ohutuks 
liiklemiseks ning avalike teenuste kättesaadavuse paremaks tagamiseks. 

Linna läbivate Õhne jõe kallaste arendamine ning hooldamine. 

Linna spordihoone rekonstrueerimise jätkamine. 

Uusi töökohti loovate investeeringute tegemine. 

Helme kalmistu rekonstrueerimise toetamine. 

Turismiinfo punkti arendamine. 

 Investeeringute tegemine „Tõrva suvituslinn 1937“ kuvandi tugevdamiseks ja 
turistidele atraktiivsemaks muutmiseks. 

   

 
 
Valga linn 

Valga linna strateegilise tähtsusega prioriteedid 

Linna südame (Kesk tänav), Valga vanalinna (s.o. 8. kvartal – ala, mis jääb Jaani kirikust 
kuni Sõpruse tänava piirini) ja ühise Valga-Valka linnaväljaku rajamine piirialale 
(Konnaoja) sh ka Ramsi silla ja Ramsi vesiveski rekonstrueerimine avatud atraktiivseks 
äri- ja puhkealaks. 

Valga linnas elamumajanduse korrastamine sh võimalusel linnapilti kahjustavate 
majade lammutamine ning koostöös ettevõtjate ja hoonete omanikega linna südames 
asuvate majade taastamine. 

Võru tänava rekonstrueerimine ning Võru ja Tartu tänava ühendamine transiidikoridori 
rajamiseks (sh Saviaugu, Lõuna ja Viadukti tänavate rekonstrueerimine ning Vahtra 
tänava pikenduse rajamine) ning Võru tänava autotunneli ehitamine. 

Koos ümbritsevate omavalitsustega kergliiklusteede võrgustiku rajamine ohutuks 
liiklemiseks ning avalike teenuste kättesaadavuse paremaks tagamiseks Valga linnas kui 
maakonna keskuses. 

Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni teemapargi arendamine. 

Spordikvartali väljaarendamine Valga linnapargi ümbruses. 

Kaasaegse kino loomine Valga linna. 

Õpilaskodu rajamine Valga linna. 

Kompetentsikeskuste väljaarendamine (sotsiaalhoolekande ja/või logistika 
valdkonnas). 

Maakondliku tervisekeskuse loomine sh taastusraviks veekeskus. 

Tööstusalade (Rükkeli, Priimetsa ja Laatsi) arendamine ja neile juurdepääsuteede 
rajamine ning alustavatele ettevõtetele koostöös Valka ühendomavalitsuse ja 
ümberkaudsete omavalitsustega ettevõtlusinkubaatori ja ühise töövahenduskeskuse 
loomine piirialale. 

Valga jaamahoonele ligipääsuvõimaluste parandamine (ligipääsuteed, 
parkimisvõimalused, teenused reisijatele jne) ning jaamahoone jätkuv renoveerimine 
selle funktsionaalsuse tõstmiseks (püsiekspositsioon, konverentsisaal jne). 

Valga Priimetsa Koolile  kaasaegse õpikeskkonna tagamine renoveerides selleks 
Vabaduse 13 asuvad hooned. Kooli õueala korrastamine ja õuesõppe võimaluste 
rajamine. 

Valga Keskstaadionile uue spordihoone rajamine liites sellega olemasoleva staadioni 

olmehoone. 

Valga linna muud prioriteedid 

Jaani kiriku renoveerimine. 

Valga Avatud Noortekeskuse kompleksi rekonstrueerimine (sh hoonete 
renoveerimine ja õueala korrastamine. 

Valga Keskstaadioni renoveerimine. 



Valga Keskraamatukogu hoone (Aia tn 12) renoveerimine/kaasajastamine. 

Valga Kultuuri-ja Huvialakeskuse hoone (Kesk 1)  ja  tehnika kaasajastamine. 

Valga Linnavalitsuse administratiivhoone  rekonstrueerimine  avalike teenuste 
paremaks pakkumiseks ja Valga Raekoja rekonstrueerimine omavalitsuse 
esindushooneks. 

Valga linna avalike mänguväljakute kaasajastamine eri linnaosades (sh Peebu park, 
Puraküla park jt). 

Välitrenažööride paigaldamine Pedeli  virgestusalale. 

Valga Põhikooli Kungla tänava 16 õppehoone sisustamise  jätkamine kaasaegse 
inventariga, õuesõppe võimaluste loomine, mängu-ja spordiväljakute  ehitamine kooli 
õuealale  

Valga Muusikakooli õppehoone  Kesk tn  22 rekonstrueerimistööde jätkamine ning   
õuemaja (abihoone)  Kesk tn 22   rekonstrueerimine koos kaugküttesüsteemi 
väljaehitamisega, õueala  korrastamine (sh  koolile välilava ehitus) ja piirdeaia ehitus. 

Lasteaedade Buratino, Walko ja Pääsuke energiasäästlike rekonstrueerimistööde 
jätkamine, kaasaegse inventari soetamine ning  õuealade  (mängu-ja spordiväljakute) 
väljaehitamine. 

 Lasteaed Kaseke kaasaegse  õueala (mängu-ja spordiväljakute ) väljaehitamine, 
kõrvalhoone rekonstrueerimine, parkimisvõimaluste loomine. 

Taastuvenergia tootmine ja kasutamine Valga Põhikoolis (Kungla tn 16 
koolihoone). 

Tööjõuagentuuri väljaarendamine töötute aktiviseerimiskeskuse baasil. 

Pilootprojektina noortele vanuses 15-17 aastat suviste töökohtade pakkumine 
koostöös kohalike ettevõtjate ja Valga Linnavalitsusega. 

Eesti ja Läti ettevõtteid ühendavate sündmuste korraldamine seminaride, laatade 
ja kontaktimessidena. 

Lastehoiu rühmade loomine lasteaedade juures. 

Pedeli  paisjärvede ja Konnaoja puhastamine ning Pedeli luha korrastamine uue  Pika 
tänava sillast allavoolu (sh rohelise matkaraja loomine ja Priimetsa terviseradade 
korrastamine) ning Tambre paisu rekonstrueerimine ja paisjärve puhastamine. 

Vee- ja kanalisatsioonitrasside korrastamine linnas (Tambre piirkonnas veetrass ja 
lokaalsed reoveepuhastid) ning linnas sadevete äravoolu süsteemide korrastamise 
jätkamine. 

Valga Jäätmejaama edasiarendamine ja linnas sorteeritud jäätmete kogumispunktide 
väljaehitamine. 

Kaasaegse ja energiasäästliku tänavavalgustuse tagamine. 

Toogipalu kalmistu projektijärgne väljaehitamine. 

Säde pargi projektijärgne väljaehitamine ning Linnapargi rekonstrueerimine. 

  

Õru vald Kergliiklusteede rajamine. 

Õru puhkeala laiendamine. 

Korterelamute korrastamine. 

Külade jätkuv vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine. 

Õru lasteaed-algkooli küttesüsteemide kaasajastamine loodussõbralike kütteliikide 
kasutamiseks. 

Valgamaa keskpunkti kujundamine ja lipuväljaku rajamine Õru alevikku. 

Õru lasteaia- ja koolihoonete  jätkuv rekonstrueerimine. 

  

* - tähestikulises järjekorras omavalitsusüksuse järgi 
 


