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Kokkulepe 

 

 

Käesolevaga kinnitab Valga maakonna arengunõukogu, et on heaks kiitnud arengustrateegia „Valgamaa 

2020“, milles tuuakse välja maakonna visioon ning strateegilised eesmärgid aastani 2020  ja nende 

elluviimise kava. 

 

 

Arengunõukogu teeb arengunõukogu juhtrühmale ülesandeks käesoleva arengustrateegia  täideviimise 

jälgimise ja täiendamise vähemalt kord aastas. 

 

 

Allakirjutanud kohustuvad tegutsema ühiselt strateegias püstitatud eesmärkide saavutamise nimel ja 

viivad ellu ning toetavad selles toodud tegevusi.  

 

 

Valga maakonna arengunõukogu 

1. detsember 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margus Lepik       Agu Kabrits 

Arengunõukogu esimees       MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees    
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Ülevaade arengustrateegia koostamise protsessist 

 

Valgamaal on maakonna arengustrateegia koostamine, täiendamine  ja maakonna arenguküsimuste 

koordineerimine maakonna arengunõukogu pädevuses, mis on  Valga Maavalitsuse (edaspidi 

maavalitsuse) juures asuv nõuandev ja maakonna arenguküsimusi koordineeriv kogu. Nõukogu koosneb 

maavalitsuse, kohalike omavalitsuste ja teiste asutuste, ettevõtete ning  organisatsioonide esindajatest. 

Nõukogu tööd juhib Valga maavanem Margus Lepik ning nõukogu aseesimeheks on Valgamaa 

Omavalitsuste Liidu esimees Agu Kabrits.  

 

Maakonna arengunõukogu juurde on moodustatud 8 valdkondlikku töökomisjoni, kuhu kuuluvad 

esindajad nii avalikust-, era- kui ka kolmandast sektorist: 

• Juhtimine ja regionaalhaldus – esimees Madis Gross (Tõlliste Vallavalitsus) 

• Majandusareng – esimees Ivar Unt (Valga Maavalitsus) 

• Haridus – esimees Kalle Vister (Valga Maavalitsus) 

• Kodanikualgatus – esimees Tiina Ivask (MTÜ Valgamaa Partnerluskogu) 

• Kultuur, sport ja vaba aeg – esimees Kalle Vister (Valga Maavalitsus) 

• Looduskeskkond ja keskkonnakaitse – esimees Riho Karu (MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit) 

• Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja turvalisus – esimees Ülla Visnapuu (Valga Maavalitsus) 

• Noorsootöö – esimees kuni juuli 2014 Jelena Kalames, alates november 2014 Merike Soomets 

(Valga Maavalitsus) 

Arengustrateegia „Valgamaa 2018“ kinnitati maakonna arengunõukogu poolt 2011. aasta lõpus. 2013. 

aasta sügisel alustati strateegias seatud eesmärkide ülevaatamist ning hinnati tegevuskava täitmist.  

Arengustrateegia ajakohastamine aastani 2020 jätkus 2014. aastal. Uuendamise peamisteks 

töövormideks olid arengunõukogu komisjonide ja juhtrühma töökoosolekud ning iseseisev töö. 

Komisjonide tööd koordineeris arengunõukogu juhtrühm. Arengustrateegia ettevõtlust ja tööhõivet 

käsitlevate teemade puhul kasutati INTERREG IVC projekti „TRES“ raames välja töötatud living-kitchen 

metoodikat ja EL regioonide häid praktikaid, millest tulenevalt viidi läbi mitmeid avalikke arutelusid. 

Arengustrateegia „Valgamaa 2020“ koostamisel on lähtutud maakonna arengu peamistest 

kitsaskohtadest, pakkudes välja võimalusi nende lahendamiseks. 

Arengustrateegia korraline ülevaatamine on viidud läbi aastatel 2015 ja 2016. 

Seisuga 1.12.2016 kuuluvad arengustrateegia „Valgamaa 2020“ juurde alljärgnevad valdkondlikud 

arengukavad: „Valgamaa koolivõrgu arengukava 2014-2020“, „Valga maakonna noorsootöö 

arengustrateegia 2009-2020“, „Valgamaa kultuurivaldkonna arengusuunad aastateks 2016-2020“, 

„Valgamaa sotsiaalteenuste kaardistus ja arendustegevused 2016-2020“ ning „Valgamaa terviseprofiil 

ja tervisedenduse tegevuskava“.  

 
Arengustrateegia uuendamist perioodil 2013-2014 toetasid Siseministeerium ning Euroopa 
Regionaalarengu Fond INTERREG IVC projekti „TRES - Towards Regional spEcialisation for Smart growth 
spirit" raames. 
 
 
 

http://valga.maavalitsus.ee/documents/180027/2279601/Valgamaa+noorsoot%C3%B6%C3%B6%20arengustrateegia.pdf/7334e1f7-e650-4998-865c-75693f554133
http://valga.maavalitsus.ee/documents/180027/2279601/Valgamaa+noorsoot%C3%B6%C3%B6%20arengustrateegia.pdf/7334e1f7-e650-4998-865c-75693f554133
http://valga.maavalitsus.ee/documents/180027/2279601/Valga+maakonna+TP+ja+tegvuskava_+2010.pdf/7c63fb98-ca46-4ff9-9737-584593f0c9c8
http://valga.maavalitsus.ee/documents/180027/2279601/Valga+maakonna+TP+ja+tegvuskava_+2010.pdf/7c63fb98-ca46-4ff9-9737-584593f0c9c8
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Maakonna üldiseloomustus 

 
Valga maakond asub Eesti lõunaosas ning piirneb lõunas ja edelas Läti Vabariigiga (104 km), idas Võru, 

põhjas ja kirdes Põlva ja Tartu ning loodes Viljandi maakonnaga. Pindala on 2046,49 km², ulatus põhjast 

lõunasse 65 ja idast läände 59 km. 

Joonis 1. Valgamaa Eesti haldusjaotuse kaardil 
 

 
Valgamaa on ajalooliselt väga tugevalt seotud olnud Läti- ja Liivimaaga ning oma naabermaakondadega. 

Muinasajal kuulus Valgamaa läänepoolne osa Sakala ja idapoolne osa Ugandi muinasmaakonda. Pärast 

orduaega, Liivi sõda, Poola aega, Rootsi aega ja Põhjasõda läks Valga Vene riigi koosseisu. 

3. juulil 1783 kehtestas keisrinna Katariina II Balti provintsides uue halduskorra ning moodustas seni Riia 

maakonda kuulunud Valga linna ümber Valga maakonna.  Tollane Valga maakond koosnes 

üheteistkümnest kihelkonnast, millest üheksa asus Lätimaal ja ainult kaks - Luke ja Härgmäe - ulatusid 

Eesti alale. 19. sajandi teisel poolel kuulus Valgamaa Liivimaa kubermangu koosseisu. 

Vabadussõja käigus vabastasid Eesti väed Valga ja suurema osa selle ümbruskonnast. Sõjaolukord 

nõudis Valga kui tähtsa keskuse eraldamist teistest maakondadest ja 12. veebruaril 1919 andis Eesti 

Vabariigi Valitsus välja määruse Valga maakonna moodustamise kohta. Valga maakonna jaoks lõigati 

kolmest maakonnast 17 valda: Viljandimaast seitse, Tartumaast neli ja Võrumaast kuus. 

1920. aastatel viidi Valgamaal läbi mitmeid haldusterritoriaalseid muudatusi ning maakond kujunes 

oma praegustes piirides enam-vähem välja – ainult Otepää, Palupera ja osa praegusest Puka vallast jäid 

1962. aastani Tartumaa alla. 

Just ajaloolisest kujunemisest tulenevalt sõltub Valga maakonna edukas areng olulisel määral koostööst 
naabermaakondadega ning Lõuna-Eesti tõmbekeskuse Tartu poolt pakutavate võimaluste 
ärakasutamisest. Ka kohalike omavalitsuste koostöös tuleks julgemalt kasutada maakonnapiiride 
üleseid lahendusi. Väga oluline on koostöö naabermaakondadega piirkonna huvide esindamisel ja 
kaitsmisel, seda nii ettevõtluskeskkonna kujundamisel, maksu- ja regionaalpoliitika teemadel 
kaasarääkimisel kui erinevate koostööprogrammide ja fondide rahade kasutamisel. 
 
Maapiirkondade areng, elanike jäämine sinna ning nende elukvaliteet sõltuvad oluliselt pakutavate 
teenuste kättesaadavusest. Maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringuga eristatakse 
esmatasandi teenuseid, mille näol on tegu teenustega, mis peavad olema inimestele igapäevaselt ja 
võimalikult lihtsalt kättesaadavad (nt haridus, tervishoiuteenus jne) ja tugiteenuseid, mille näol on tegu 
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muude, perioodiliselt kasutatavate, kuid siiski oluliste teenustega (nt raamatukoguteenus). Teenuste 
kättesaadavust on põhjalikumalt käsitletud Valga maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna 
sotsiaalne infrastruktuur 2009–2015“ analüüsis. Sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringus on 
põhiliseks ruumiüksuseks kant, mille näol on tegu sotsiaalselt ja kultuuriliselt ühtse piirkonnaga, mis 
koosneb asustusüksusest või nende rühmast – Valga maakonnas on neid määratud 36. 
 
Valgamaal on 2014/2015 õppeaastal 22 alusharidust pakkuvat asutust. Koole on kokku 22, millest 15 

pakuvad haridust kõigis kolmes õppeastmes (v.a Ritsu Lasteaed-Algkool, Õru Lasteaed-Algkool, Aakre 

Lasteaed-Algkool ning Valga Kaugõppegümnaasium). Valga Gümnaasium tegutseb koolina, milles on 

ainult gümnaasiumiklassid. Kokku pakub gümnaasiumiharidust 9 asutust sh Valga Kutseõppekeskus. 

Põhihariduse valdkonnas tegutseb ka üks hariduslike erivajadustega lastele mõeldud kool Valga linnas.  

Üldarstiabi on kättesaadav seitsmes kandis (Puka, Otepää, Hummuli, Tsirguliina, Sangaste, Laatre ja 

Hargla), kuid seda vaid teatud nädalapäevadel.  Väga suur osa perearsti praksistest töötab linnades: 

Valga linnas seitse ning Tõrva ja Otepää linnas kummaski kolm. Eriarstiteenus on kättesaadav Valgas, 

Tõrvas ja Otepääl. Maakonnas tegutseb kokku 12 hoolekandeasutust, millest kolm paikneb Valga linnas 

ning Tõrva ja Otepää linnas mõlemas üks. Päevakeskusi on maakonnas 14, millest viis paikneb Helme 

vallas, kolm Valga linnas ning üks Otepää linnas. 

Valgamaal tegutseb 13 apteeki, millest neli paikneb Valga linnas ning kaks nii Tõrva kui Otepää linnas. 

Taas on avatud apteek Sangastes. Lisaks linnades ja Sangastes paiknevatele apteekidele on teenus 

kättesaadav Hargla külas,  Laatre alevikus, Tsirguliina alevikus ja Puka alevikus. 

Rahvastikuregistri andmetel elas Valga maakonnas 2008. aastal 33 937 inimest (1. jaanuari seisuga), 

2013. aastal aga 32 599 inimest, mis teeb aastakeskmiseks rahvastiku vähenemiseks 0,7%. Prognooside 

kohaselt see vähenemine jätkub, pigem isegi kasvavas tempos. Rahvastik on koondunud tihedamalt 

linnade ja olulisemate teede ümber. 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse seisuga võib keskmiseks 

rahvastikutiheduseks maakonnas lugeda 14,7 inimest ruutkilomeetril. Kui jätta kõrvale linnad, siis on 

vastav näitaja 6,5 inimest/km2. Näitaja vähenemine viitab sellele, et suurem osa Valga maakonna 

rahvastikust elab linnades. 

Valga maakonnas on 2013. aasta seisuga 13 kohalikku omavalitsust, millest kaks on linnad (Valga, 

Tõrva). Neile kahele linnale lisaks asub maakonna territooriumil veel vallasisene linn Otepää. 

Maakonnakeskuses, Valga linnas, elab 13 673 inimest, mis moodustab 41,9% kogu maakonna 

rahvastikust. Siinkohal on oluline märkida, et Valga kaksiklinnas Valkas elab ca 6000 inimest. Seega on 

Valgas ja Valkas elanikke kokku üle 19 500, mis on nii Eesti kui ka Läti mõttes suur linn.  

 

https://valga.maavalitsus.ee/documents/180027/2280272/Anal%C3%BC%C3%BCs+Valga+maakonna+sotsiaalne+infrastruktuur.pdf/86df16f6-b99c-460a-ae00-5b6c823a12b7
https://valga.maavalitsus.ee/documents/180027/2280272/Anal%C3%BC%C3%BCs+Valga+maakonna+sotsiaalne+infrastruktuur.pdf/86df16f6-b99c-460a-ae00-5b6c823a12b7
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Allikas: Eesti Entsüklopeedia (entsyklopeedia.ee). 

Valdadest on suurima rahvaarvuga Otepää vald, kusjuures vallasisese linna - Otepää  - elanikkond 

moodustab sellest ligi 50%. Rahvaarv on kõigis omavalitsustes vähenenud. Protsentuaalselt on 

rahvastikus kõige enam antud ajaperioodil kaotanud Põdrala (10,3%), Taheva (10,0%) ja Hummuli vald 

(8,5%). 

Lisaks Valga linnale panustavad linnarahvastiku arvu ka Otepää ja Tõrva linn. Kokku on linnadesse 

koondunud 57,4% maakonna elanikest, neist 73,1% elab Valga linnas. Maapiirkondades elab seega 

42,6%. Linnarahvastiku arv on keskmiselt vähenenud 3,1% võrra: Valga linn 3,1%, Tõrva linn 3,5% ja 

Otepää linn 2,7%. Maarahvastiku arv on vähenenud 5,1% võrra, mis viitab maapiirkondade kiiremale 

kahanemisele linnadega võrreldes. 

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetel elas Valgamaal 10 108 inimest, kes käisid Eestis 

tööl.  Oma maakonnas töötas 75% kõigist hõivatutest. 

Valga maakonna linnad pakkusid rahvaloenduse ajal töökohti rohkem kui 5000 inimesele. Valga linn oli 

töökohaks 3018 Valga linnas elavale ning 481 väljastpoolt linnapiiri tulnule, kuid maakonnas elavale 

inimesele, Tõrva linn aga 473 linnas elavale ja 210-le väljastpoolt tulnule. Linnadest mujale maakonda 

liikus 402 inimest ehk 5% kõikidest maakonna piires aset leidvatest liikumistest. Kindlasti tuleb 

arvestada Valgamaa ja eriti Valga linna eripära – nimelt ei kajasta töörände uuring Lätist Eesti poolele 

tööl käivate inimeste andmeid. 

Väljaspool maakonda käis tööl 1636 inimest ehk 16% hõivatutest. Kuid nii maakonna sees kui ka 

maakonnast väljapoole liikujate arv võis tegelikkuses olla suurem, kuna ligi 9% inimeste puhul ei olnud 

teada, millises maakonnas töökoht asub. Valdavateks suundadeks väljaspool maakonda oli liikumine 

Tartu maakonda (816 inimest ehk 50% üle maakonnapiiri liikujatest) ja Harju maakonda (364 inimest 

ehk 22%).  

Valgamaale liikus igapäevaselt 77 inimest Põlvamaalt, 274 Tartu maakonnast ning olulisemad 

liikumisvood olid Otepää piirkonna suunas. Viljandi maakonnast Valgamaale liikus pendelrände tõttu 71 

inimest. Sihtkohtadena olid olulisemad Helme vald (23 inimest), Tõrva linn (15 inimest) ning Valga linn 

(14 inimest). Võru maakonnast liikus Valga maakonda 126 inimest. Peamisteks sihtkohtadeks oli 

Sangaste vald (41), Valga linn (30) ja Otepää vald (20). Suuremad vood leidsid aset Urvastest ja Antslast 

Sangaste suunas. 

Maakonna arengu seisukohalt on väga oluline pöörata tähelepanu õpirändega seotud probleemidele. 

2013. aasta seisuga oli Valgamaal EHIS andmetel elukoht määratud 3373 õpilasele. Valga maakonna 

koolides käis neist 3085 ehk 92%. Kodukoha kandi või linna koolis õppis 2272 õpilast, mis tähendab et 

kodukoha piires toimus 74% kõigist maakonna sees aset leidvatest kodu ja kooli vahelistest liikumistest. 

Valga linnas elavad õpilased moodustasid sellest 57% ning Tõrvas elavad 12%. Muu kandi või linna kooli 

käis 811 õpilast ehk 26%. 

Valgamaalt teistesse maakondadesse liikus 288 õpilast ehk 8% maakonnas elukohta omavatest 

õpilastest. Ülekaalukaks sihtkohaks oli Tartu linn (113), seejärel Nõo vald (47), Elva linn (24) ja Rõngu 

vald (19).  

Valga maakonna koolidesse käis teistest omavalitsustest 147 õpilast, kellest 103 (70%) olid pärit 

naabermaakondadest (Tartu maakonnast 47 (46%), Põlva maakonnast 25 (24%), Võru maakonnast 21 

(20%) ja Viljandi maakonnast 10 õpilast (10%)). Olulisemate suundadena võib nimetada Valgjärve 

vallast (23) ja Kambja vallast (11) Otepää kandi haridusasutustes õppimist. Toodud numbrid näitavad, et 

õpirände osas on saldo Valgamaal selgelt negatiivne: 288 Valgamaal elavat õpilast käib koolis teistes 

maakondades, samal ajal kui teistest maakondadest käib Valgamaa koolidesse 103 õpilast. Kui esimeses 

kolmes kooliastmes on Valgamaalt teistesse maakondadesse ja teistest maakondadest Valgamaale 
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õppima suunduvate õpilaste arv enam-vähem tasakaalus, siis viimases kooliastmes ehk gümnaasiumis 

on olukord selgelt Valgamaa koolide kahjuks. 

Valgamaal oli 2012/2013. õppeaasta seisuga 665 gümnasisti, mis moodustab 20% kõikidest põhi- ja 

gümnaasiumihariduse omandajatest. Maakonna koolides õppis 459 õpilast ehk 69% 

gümnaasiumiealistest. Väljaspool maakonda õppis 206 õpilast ehk 31% gümnasistidest. Mobiilsemad 

olid Hellenurme ja Palupera kandi õpilased, kellest kõik käisid koolis väljaspool maakonda. Peamiseks 

sihtkohaks oli liikumine Tartu maakonda (175 õpilast ehk 85%), millest 58% käis koolis Tartu linnas, 26% 

Nõo vallas ning 6% Rõngu vallas. Vaid väikese osa sellest liikumisest võib panna selle arvele, et 

piiriäärsetes omavalitsustes elavad õpilased lähevad oma kodukohale kõige lähemal asuvasse kooli. 

Mõistetav on ka see, et minnakse õppima tunnustatud eliitkoolidesse, nagu näiteks Hugo Treffneri 

Gümnaasium ja Miina Härma Gümnaasium Tartus või Nõo Reaalgümnaasium. Väljaselgitamist vajavad 

aga põhjused, miks minnakse õppima väljaspool maakonda asuvatesse nö tavakoolidesse. 

Valga maakonnas on ajalooliselt välja kujunenud kolm peamist tõmbekeskust – Valga, Tõrva ja Otepää. 

Valga linn kui maakonnakeskus on tööperioodil tõmbekeskuseks eelkõige Valga linna ümbritsevatele 

piirkondadele sh naaberriigi Läti elanikele. Olulist maakonnapiiri ületavat mõju Valga linn ei oma, küll  

aga ulatub Valga mõju üle riigipiiri Läti Vabariiki. Teistele piirkondadele on tõmbekeskusteks Otepää ja 

Tõrva. Piirkondadel, mis asuvad maakonnapiiril, on ka tõmmet naabermaakondadesse. Eelkõige on see 

näha Valgamaa põhjaosa piirkondade varal, kus Tartu maakonna linnad (Tartu, Elva, kuid ka Rõngu 

alevik) on olulisteks sihtkohtadeks, kuhu paljudest neist piirkondadest liigub igapäevaselt 5–15% 

elanikest. 

Maapiirkondades on keskuste ja nende tagamaa vaheliste ühenduste tagamisel määrava tähtsusega 

erinevad liikumisvõimalused, eelkõige ühistransport. Valga maakonna territooriumil toimib 2013. aasta 

novembrikuu seisuga üle 25 maakonnaliini, mis teevad esmaspäevast reedeni ühel päeval kokku 90 

reisi. Lisaks sõidab tööpäevadel mitmeid riigisiseseid kaugliine, mis ühendavad omavahel suuremaid 

keskusi ning koolipäevadel kohalike omavalitsuste poolt finantseeritud valla- või õpilasliine, mis kokku 

toetavad terve maakonna ühistranspordivõrgu toimimist ja inimeste liikumist. Valga maakonna 

ühistranspordivõrgule pakub tuge ka rongiliiklus. Maakonnakeskusega on olulisemad otseühendused 

tagatud nii Tõrva kui Otepää linnast. Alates 2014. aasta septembrikuust on olemas ka otseühendus 

Tõrva ja Otepää vahel. Nende kahe linna vahele jäävatel Puka ja Aakre kandil on omakorda ühendused 

tagatud Tartu maakonnaga (Elva, Nõo, Rõngu).  

Väljapoole maakonda on tugevad otseühendused olemas Tartu (Elva, Rõngu) suunas, nõrgemad Võru ja 

Pärnu suunas. Riigisiseste kaugliinidega on Valga, Tõrva ja Otepää linnast olemas ühendused teiste 

maakondade keskustega ning väiksemate keskustega. Lisaks maakonnaliinidele on Otepää vallal sisse 

seatud vallaliinid, mille eesmärk on eelkõige tagada õpilaste jõudmine koolidesse ja tagasi koju. 

Vastavalt vajadusele ja võimalustele on korraldatud erinevad bussiringid. Mõned õpilasliinid on 

integreeritud maakonnaliinidega, tagades liikumise nii õpilastele kui kõikidele teistele elanikele. 

Olulist täiendust bussiliiklusele pakub raudtee. Lisaks väiksematele linnadele-asulatele on olemas või 

arendamisel mugavad ja kiired otseühendused nii Tallinna kui Riiaga ja seda tuleb pidada üheks 

Valgamaa selgeks arengueelduseks.  Siiani on transpordist ja infrastruktuurist tulenevaid võimalusi  

ettevõtluse ja majanduse arendamisel ebapiisavalt kasutatud.  

Valga maakonda iseloomustab suhteliselt madal ettevõtlusaktiivsus. Ettevõtete arvult 1000 tööealise 

elaniku kohta jäävad maha vaid 2 maakonda – Järvamaa ja Ida-Virumaa (vt Joonis 2). Napib 

ettevõtjavõimekusega inimesi. Oluline osa maakonna elanikest on madala haridustasemega, 

terviseprobleemidega ja suure vaesusriskiga. Nende inimeste panuse suurendamine maakonna 

inimvarasse, tõrjutuse vähendamine ning kaasamine tööturule ja/või mittetulundussektori tegevustesse 
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kohaliku omavalitsuse, riigi ja kodanikuühenduste koostöös on maakonna arengu jaoks 

võtmetähtsusega.  

 

Joonis 2. Ettevõtteid tööealise elanikkonna kohta maakonniti 

 

Allikas: aastaaruanded. 

Positiivse tendentsina maakonna ettevõtluse arengus tuleb märkida, et viimasel aastakümnel on 

toimunud  ettevõtete arvu pidev kasv, mis jätkus isegi majanduslanguse aastatel (vt tabel 2). 

Ennaktempos on kasvanud just äriühingute arv, FIE-de hulk on vähenenud. Selline struktuurne muutus 

on samuti positiivne, sest äriühingud loovad märksa suurema tõenäosusega uusi töökohti, mida 

maakonnas hädasti vajatakse. Ka kriisi ajal langusse läinud ettevõtete majandusnäitajad (müügitulu, 

kasum) on viimastel aastatel uuesti tõusuteele pöördunud, mis annab potentsiaalse võimaluse 

laienemiseks.  

 

Tabel 1. Objektid Äriregistris, mittetulundusühingute- ja sihtasutuste registris, riigi- ja kohaliku 

omavalitsuse asutuste riiklikus registris (aasta lõpus) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mittetulundusühingud 652 695 730 704 677 

Sihtasutused 22 24 24 23 23 

Riigi- ja kohaliku 

omavalitsuse asutused 

113 113 112 112 112 

Ettevõtjad 2416 2544 2627 2674 2717 

Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus. 

 

Tabel 2. Valgamaa ettevõtjad õigusliku vormi järgi aasta lõpus 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Füüsilisest isikust ettevõtjad 1031 1060 1013 968 930 

Täisühingud 14 15 14 13 13 

Usaldusühingud 7 21 8 11 10 

Osaühingud 1269 1356 1507 1602 1672 
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Aktsiaseltsid 78 74 67 62 59 

Tulundusühistud 17 18 18 18 33 

Kokku 2416 2544 2627 2674 2717 

Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus. 

 

Tabel 3. Valgamaa ettevõtete majandusnäitajad 
Ettevõtete majandusnäitajad, 
mln eurot 

2005 2006 2007 2008     
 

2009 2010 2011 2012 

Vara kokku, aasta lõpul 117,7 158,2 188,7 223,3             209,6 200,4 203,6 224,6 

Müügitulu 157,1 191,7 212,5 204,3 175,0 189,1 256,9 241,3 

Puhaskasum (-kahjum) 9,0 11,0 11,2 3,6 -15,1 2,8 13,0 10,0 

Investeeringud põhivarasse 18,8 23,4 22,5 23,1 14,8 13,9 14,9 13,1 

Allikas: Statistikaamet. 

Valga maakonna ettevõtlus põhineb peamiselt mikro- ja väikeettevõtetel. Kõige rohkem ettevõtteid 

tegutseb põllumajanduse ja metsamajanduse valdkonnas. Oluline koht on kaubandusel, töötleval 

tööstusel ja ehitusel, samuti turismil. Maakonna tuntumad ettevõtted on Atria Eesti AS, Valga Gomab 

Mööbel AS, Pühajärve Puhkekodu AS, UPM Kymmene AS Otepää vineeritehas, Sangaste Linnas AS, Ritsu 

AS, SA Sangaste loss ja OÜ Taagepera loss. Valgamaa võimalus on väiketootmise eeliste kasutamine, 

spetsialiseerumine ja paindlikkus. Võimaluste realiseerimiseks on ülioluline koostöövõimekus, 

tarneahelate ning võrgustike loomine. 
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Maakonna arengu kitsaskohad 

SWOT analüüs  

Augustis 2014 viidi läbi Valgamaa SWOT-analüüs, mille raames kaardistati maakonna hetkeolukorra 

peamised sisemised tugevused ja nõrkused ning välised võimalused ja ohud. 

Tugevused 

 Kolm tugevat keskust (Valga, Tõrva, Otepää) 

 Läti naabrus 

 Hea rongiühendus (Tallinn-Valga) 

 Kaasaegne rahvusvaheline kutseõppekeskus 

 Avalike teenuste hea kättesaadavus 
(lasteaiakohad, koolivõrk, meditsiin, 
hoolekanne, ühistransport) 

 Head vaba aja veetmise võimalused (sport, 
kultuur) 

 Ühiskondlik turvalisus 

 Kaunis ja puhas loodus 

 KOV-de võimekus kiireks asjaajamiseks 
(näiteks planeeringud, ehitusload jms) 

 Multikultuursus 

 Soodsad kinnisvarahinnad 

Nõrkused 

 Rahvaarvu vähenemine 

 Elanikkonna vananemine 

 Madalad palgad, vähe töökohti kõrge 
lisandväärtusega sektorites 

 Vähe innovaatilisust ettevõtluses 

 Madalad kinnisvarahinnad (mõjutab 
negatiivselt krediidivõimet) 

 Ettevõtluse investeeringuteks vajalik 
infrastruktuur on puudulik 

 Ühistranspordiühendused ei rahulda 
maakonna vajadusi 

 Ühise identiteedi puudumine 

 Vähene koostöö 

 Valga, Tõrva ja Otepää kesklinnad on halvas 
olukorras 

 Puudus on aastaringselt avatud ja ilmastikust 
sõltumatutest turismiatraktsioonidest 

Võimalused 

 Koostöö Lätiga, Valga-Valka kaksiklinna 
potentsiaali kasutamine 

 Riia-Peterburi reisirong läbi Valga, millega 
annab ühenduse Venemaaga 

 Valga-Riia rongi sõidukiiruse tõstmine 

 Turismitoodete ühine arendamine koostöös 
naabermaakondade ja Lätiga 

 Atraktiivsete töökohtade loomine maakonda 

 Suureneb inimeste hulk, kes eelistavad elada 
maapiirkonnas 

 Maapiirkondadesse tuleb juurde 
algatusvõimelisi inimesi 

 Suureneb inimeste valmisolek kaugtööks 

 Kutsehariduse arendamine lähtuvalt 
maakonna vajadustest (hoolekanne, turism, 
logistika) 

 Kultuuripärandi parem ärakasutamine 

 Linnakeskuste korrastamine avaldab 
positiivset mõju atraktiivsusele ja 
majandusaktiivsusele. 

 Aastaringsete ja ilmastikust sõltumatute 
turismiatraktsioonide loomine toob 
maakonda turiste, avaldades positiivset mõju 
maakonnale. 

Ohud 

 Inimressursi vähenemine ja elanikkonna 
vananemine 

 Väljarände jätkumine tõmbekeskustesse 
(Tallinn, Tartu, välismaa) 

 EL-i ja riigipoolsete rahastamismudelite 
muutumine ja rahastuse vähenemine 

 Erinevate ressursside piiratus 

 Riigi ebapiisav regionaalpoliitika, vähene 
võimalus kaasa rääkida 

 Haldusreform tekitab segadusi ning võib 
lõhkuda väljakujunenud struktuure ja 
koostöövorme 

 Maakonda ei teki riiklikult toetatud 
kompetentsikeskusi 

 Tartu ja Tallinna suunaline 
ühistranspordiliiklus väheneb 

 Vabariigi Valitsus ei pööra piisavat tähelepanu 
Valga-Koidula raudteelõigule 

 Õhuliinide rohkus tekitab häireid 
energiavarustuses 
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Valgamaa arengu peamised kitsaskohad 

 

 Rahvastiku vähenemine ja vananemine  

Valgamaa on keskmisest kiirema rahvaarvu kahanemisega piirkondi Eestis ja seda prognoositavalt ka 

lähitulevikus. Aastatel 2000-2014 on maakonna rahvastik kahanenud 16,3%, mis teeb aastakeskmiseks 

languseks 1,2%.  Samal perioodil on tööealiste elanike arv kahanenud 19,5%, mis teeb aastakeskmiseks 

languseks 1,4%. Statistikaameti rahvastikuprognoosi järgi kahaneb elanike arv Valgamaal aastani 2020 

veel ca 6% võrra, kusjuures vanemaealiste arv pigem kasvab ja tööealise elanikkonna arv kahaneb 

keskmisest  kiiremini.  

Lisaks negatiivsele loomulikule iibele, mõjutab maakonna rahvastikku negatiivne rändesaldo. Oluliseks 

probleemiks on noorte lahkumine maakonnast, sellest tingituna on suureks väljakutseks noorte parem 

sidumine kohalike sotsiaalsete võrgustikega ning kohaliku identiteedi tugevdamine. 

Hõredamalt asustatud piirkondadest on kadunud koolid, kauplused, postkontorid jt teenindusasutused. 
Rahvastiku struktuuri muudatused on toimunud kiiremini kui tehnilise ja sotsiaalse infrastruktuuri 
kohandumine. Napp tulubaas ei võimalda omavalitsustel suunata tähelepanu pikaajaliste 

arengusuundade väljaarendamisele ning teha suuremaid investeeringuid tulevikku. 
 

Tabel 4. Valgamaa rahvastiku arv ja selle dünaamika 2001-2014 

  

Aasta 

 

Elanike arv 

(kõik vanuserühmad) 

 

 

Elanike arvu 
muutus eelmise 

aastaga võrreldes 
(%) 

 

Elanike arv 

(15-64-aastased) 

 

 

Elanike arvu 
muutus eelmise 

aastaga võrreldes 
(%) 

2001 35 720 0,97 23 130 1,49 

2002 35 260 1,29 22 730 1,73 

2003 34 770 1,39 22 380 1,54 

2004 34 330 1,27 22 050 1,47 

2005 33 850 1,40 21 710 1,54 

2006 33 520 0,97 21 420 1,34 

2007 33 050 1,40 20 930 2,29 

2008 32 550 1,51 20 560 1,77 

2009 32 180 1,14 20 290 1,31 

2010 31 930 0,78 20 080 1,03 

2011 31 570 1,13 19 850 1,15 

2012 31 068 1,59 19 502 1,75 

2013 30 590 1,54 19 271 1,18 

2014 30 176 1,35 18 906 1,89 

Allikas: Statistikaamet. 
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Tabel 5. Valgamaa rahvastiku arvu prognoos 2015-2020 

 

Aasta 

 

Elanike arv 

Elanike arvu muutus 
eelmise aastaga 

võrreldes 

(in) 

Elanike arvu 
muutus eelmise 

aastaga võrreldes 
(%) 

2015 30 130   

2016 29 815 315 1,05 

2017 29 484 331 1,11 

2018 29 157 327 1,11 

2019 28 825 332 1,14 

2020 28 472 353 1,22 

Allikas: Statistikaamet. 

 

 Madal tööhõive ja  vähe töökohti kõrge lisandväärtusega sektorites. 

Võrreldes ülejäänud Eestiga jääb Valgamaal üsna tagasihoidlikuks tööealise elanikkonna osalemine 
tööjõus ja seeläbi ka piirkonna elanike panus majanduskasvu. Väga kõrge on ka töövõimetuspensioni 
saajate arv, mõnedes omavalitsustes on nende inimeste osakaal lausa üle 20%. 
 
Seisuga 31.12.2013 oli Eesti kõrgeim registreeritud töötus Valga maakonnas, kusjuures maakonna lõikes 

oli kõige suurem registreeritud töötute arv Valga linnas (591 töötut), järgmisena Tõrva linnas (81 

töötut) ning kolmas töötute suure arvu poolest oli Helme vald, kus oli 71 registreeritud töötut (vt joonis 

3). Registreeritud töötute sooline ja vanuseline jaotus on Valgamaal üldiselt sarnane Eesti keskmisega. 

Rohkem on töötute hulgas mehi (54%, Eestis keskmiselt 46%). Üle poole ehk 67% töötutest on vanuses 

25-49. Enam kui pooled Valgamaa registreeritud töötutest on keskhariduseta (Eestis keskmiselt ainult 

viiendik). Kõrgharidus on Valgamaal 6% töötutest (Eestis tervikuna 17% töötutest). Ehk siis keskmiselt 

on Valgamaa töötutel madalam haridustase, kui teiste piirkondade töötutel keskmiselt. Valgamaal on 

kõigist teistest maakondadest rohkem pikaajalisi töötuid (vähemalt 12 kuud töötuid 68%, Eestis 

keskmiselt 28%). Registreeritud töötute seas on juhtide, tipp- ja keskastme spetsialistide osakaal 

väiksem kui Eestis tervikuna ning oskus-ja käsitööliste ning lihttööliste oma vastukaaluks Eesti 

keskmisest veidi suurem. Võrreldes teiste maakondadega on Valgamaa erisuseks  see, et suur osa on 

töötuid, kelle töölesaamist piirab puudulik riigikeele oskus (31.12.2013  seisuga 31%). Harjumaal ja Ida-

Virumaal on selliseid töötuid küll veelgi rohkem, kuid enamikus maakondades jääb see paari protsendi 

piiridesse. 
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Joonis 3. Eesti Töötukassa maakondlikes osakondades registreeritud töötus maakondade lõikes 
seisuga 31.12.2013 
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Allikas: Eesti Töötukassa. 

 

Torkab silma suhteliselt väiksem kõrgharidusega ning suurem alg- ja põhiharidusega tööjõu osatähtsus. 

See näitab majanduse seotust ennekõike traditsiooniliste majandusharudega. Kohapealsete 

töövõimaluste vähesust peegeldab ka muu Eesti taustal suhteliselt suur väljaspool kodumaakonda 

töötavate inimeste osatähtsus. 2012. aaastal Siseministeeriumi tellitud uuringu järgi on väljaspool 

kodumaakonda töötavaid inimesi Valgamaal 33% leibkondades, neist umbes pooled töötasid Eestis ja 

teine pool välismaal (vt joonis 4). Suurimaks väljaspool kodumaakonda paiknevaks tööalase rände 

tõmbekeskuseks on Tartu linn. Sama tendents ilmnes ka Valga maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009–2015“ analüüsist. 

 

Joonis 4. Töötajate hõivatus maakonniti, 2012 

 

 
Allikas: Siseministeerium. 

 

Töörännet Tartusse võib käsitleda ka kui võimalust. Kuna Valgamaal asuvad töökohad ei suuda 

paratamatult rahuldada kõigi töövõtjate ootusi, siis mugav ja kiire transpordiühendus regionaalsete 

https://www.siseministeerium.ee/public/Rahulolu_kohalike_avalike_teenustega_ARUANNE_SaarPoll.pdf
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keskustega (Tartu, Tallinn, Riia) on eelduseks sellele, et hoolimata töökohast väljaspool maakond jääks 

elanike elukohaks siiski Valgamaa. 

 

Jätkuvalt on Valgamaa elanike sissetulekud Eestis ühed madalamad, viimastel aastatel on maakond 

olnud selles osas lausa viimasel kohal. Seda näitavad nii leibkonnaliikme kohta kui puhtalt palgatööst 

teenitavad sissetulekud ning ka suhtelises vaesuses elavate inimeste suurem osatähtsus. Siiski on 

sissetulekute erinevused Eesti keskmisega võrreldes viimastel aastatel mõne protsendi võrra 

vähenenud, sest valgamaalaste palgakasv on olnud keskmisest kiirem. See võib olla põhjendatav 

asjaoluga, et suur hulk maakonna elanikke töötab väljaspool oma maakonda. 

 

Joonis 5: Leibkonnaliikme netosissetulek kuus, 2010-2012 

 

 
 

Statistikaameti andmetel oli palgatöötaja kuukeskmine brutotulu 2013. aastal 900 eurot. Võrreldes 

2012. aastaga kasvas kuukeskmine brutotulu kõigis maakondades. Eesti keskmistest kõrgemat 

brutotulu teeniti Harju ja Tartu maakonnas, kõige madalamat tulu Valga maakonnas (746 eurot). 

Viimastel aastatel on kõrgeima brutotuluga Harju maakonna näitaja püsinud Eesti keskmisest veidi üle 

10% kõrgem ja madalaima brutotuluga Valga maakonna näitaja Eesti keskmisest umbes 15% madalam. 

Maksu- ja Tolliameti andmetel said 2013. aastal Valgamaal keskmiselt 10 892 inimest mediaanpalka 623 

eurot kuus. 

 

Joonis 6. Keskmine brutokuupalk Eestis ja maakondades 2010-2013, eurot 
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Allikas: Statistikaamet. 
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Joonis 7. Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu omavalitsusüksustes, 2013 

 

Allikas: Statistikaamet. 

Vaatamata vabariigi madalaimale palgatasemele, selgus Valgamaa ettevõtlusuuringust 2014, et oma 

ettevõtte palgataset hindab ligi 60% Valgamaa ettevõtjatest väga heaks või normaalseks. Vastavalt 41% 

hindab seda pigem ebapiisavaks või täiesti ebapiisavaks (pigem ebapiisavaks 31% ja täiesti ebapiisavaks 

10%). See on seletatav asjaoluga, et enamus ettevõtjaid tegutseb madala lisandväärtusega sektorites, 

mida iseloomustabki muuhulgas keskmisest selgelt madalam palgatase. 

 

 Ettevõtluses vähe innovaatilisust ja madal ekspordivõimekus. Ettevõtluse investeeringuteks 

vajalik infrastruktuur ja tugisüsteemid on ebapiisavalt välja arendatud. 

Statistikaameti andmetel domineerivad Valgamaal mikroettevõtted - 94,1% majanduslikult aktiivsetest 

ettevõtetest.  50 ja enama töötajaga ettevõtteid on vaid 1,5% ning 10-49 töötajaga 4,4% ettevõtetest. 

Elanike hajaasustus seab piirid Valgamaa ettevõtete suurusele ja mitmekesisusele, mis tõstatab 

vajaduse ettevõtluse maakonnasiseseks ja maakonna piire ületavaks koostööks ja klastritesse 

koondumiseks. 

2014. aasta Valgamaa ettevõtlusuuringust selgus, et eksportivaid ettevõtteid on maakonnas vaid 20% ja 

81%-l küsitletud ettevõtjatest ei ole ka lähiajal kavas liikuda (uutele) välisturgudele. Küsitletud 

ettevõtjatest 32% turustab oma toodangut ainult Valgamaal. Tehnoloogia- ja tootearenduse vallas 

pärineb suurem osa arendusi IT vallast või uute seadmete soetamisest ja tootearenduse osa on siin 

üsna tagasihoidlik. Need näitajad viitavad madalale ettevõtluse kasvupotentsiaalile ja vähesele 

innovaatilisusele, mis ei võimalda luua suuremat lisandväärtust. 

Statistikaameti andmetel oli 2013. aastal Valgamaal 148 eksportivat ettevõtet kokku kaubavoo 

väärtusega 142,5 miljonit eurot. 

http://www.stat.ee/72524?highlight=keskmine,palk
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Joonis 8. Valgamaa väliskaubandus, 2004-2013 

 

Allikas: Statistikaamet. 

Joonis 9. Eksport ja import Valga maakonnas, 2004–2013 (miljonit eurot) 

 

Allikas: Statistikaamet. 

Valgamaa ettevõtlusuuringust 2014 selgus, et kuigi ettevõtjad hindavad Valgamaa ettevõtluskeskkonda 
siiski pigem positiivsena (52% on täiesti või pigem rahul), nähakse maakonna ettevõtluskeskkonnas 
olulisi kitsaskohti. Suuremate probleemidena toodi välja kvalifitseeritud tööjõu puudus ja 
ühistranspordi korraldus. Lisaks märgiti ära omavalitsuste poolt pakutavate  teenuste kvaliteet ning 
ettevõtluse tugisüsteem. 

Ettevõtete tootlikkuselt (tööviljakusena lisandväärtuse alusel) jäävad kõik Kagu-Eesti maakonnad 2012. 

a seisuga viie kõige madalama tootlikkusega maakonna hulka, kuigi Valgamaal on vastava näitaja kasv 

kolme aasta taguse tootlikkuse tasemega võrreldes olnud  siiski üks kiiremaid  – 43%. 

 

Ettevõtlust toetavad peamised tugistruktuurid on: maakondlik arenduskeskus SA Valgamaa 

Arenguagentuur, MTÜ Valgamaa Põllumeeste Liit ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu. 

Valgamaa ettevõtlusuuringust nähtub, et viimase kolme aastaga on langenud ettevõtjate rahulolu 

ettevõtluse tugisüsteemi osas, mida võib seletada sellega, et Eestis välja kujunenud tugisüsteem on 

orienteeritud pigem alustavatele ettevõtjatele ja ei paku piisavalt tuge juba tegutsevatele ettevõtetele, 

eelkõige tootearenduse ja sellest tuleneva ekspordivõimekuse arendamise osas. Ettevõtlusuuringust 
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selgus, et 52% uuringus osalenud ettevõtjatest ei planeeri toetust küsida, põhjuseks võib olla toetuste 

taotlemisega seotud bürokraatia. Siin saavad neile abiks olla maakonnas tegutsevad tugistruktuurid. 

Oluline on olemasolevate, kuid kaasaegsel tasemel välja arendamata ettevõtlusalade korrastamine, 

kuna uuringust selgus, et 20%-l olemasolevatest ettevõtetest on laienemisplaanid. Ettevõtlusalade 

korrastamine loob samuti võimalused uutele investoritele ettevõtlusega alustamiseks. 

 Õpiränne Valgamaalt väljapoole on liialt suur. 

Nagu eespool mainitud, käib 8% Valga maakonnas elukohta omavatest õpilastest koolis väljaspool 

maakonda, kusjuures gümnasistide osas läheneb väljaspool maakonda õppijate osakaal kolmandikule – 

31%. Vaid väikese osa sellest liikumisest võib panna selle arvele, et piiriäärsetes omavalitsustes elavad 

õpilased lähevad oma kodukohale kõige lähemal asuvasse kooli. Mõistetav on ka see, et minnakse 

õppima tunnustatud eliitkoolidesse, nagu näiteks Hugo Treffneri Gümnaasium ja Miina Härma 

Gümnaasium Tartus või Nõo Reaalgümnaasium. Väljaselgitamist vajavad aga põhjused, miks minnakse 

õppima n-ö väljaspool maakonda asuvatesse „tavakoolidesse“. 

See on väga tõsine probleem, mis vähendab oluliselt noorte seotust oma maakonnaga ning suurendab 

tõenäosust, et nad ei tule pärast õpinguid siia tagasi, ei hakka siin tööle  ega loo siin oma peresid. 

 Ühise identiteedi puudumine. Vähene koostöö igal suunal.  

Valgamaa ühtne kuvand Eestis on välja kujunemata ning valgamaalaste identiteeditunnetus seetõttu 

madal. Üheks põhjuseks on kindlasti kolme tugeva ja iseseisva tõmbekeskuse – Valga, Tõrva, Otepää –  

olemasolu maakonnas, mis on teatavaks takistuseks tervikliku pildi loomisel. Vähemtähtis pole aga ka 

liialt sagedane negatiivne meediakajastus, mida tuleks kindlasti otsustavalt muuta. Valgamaal toimub 

palju suurüritusi, mida sageli ei seostata maakonnaga, vaid pigem ühe või teise konkreetse paigaga. 

Märksõnadena on tuntud näiteks Otepää ja tema rahvusvahelised spordiüritused, Leigo järvemuusika, 

Tõrva Loits, Taagepera loss, Karula Rahvuspark, Pühajärv või Jaanikese krossirada. Puudub aga nende 

ühine turundamine. 

Piisavalt ei kasutata ära ka maakonna geograafilisest asendist tulenevaid koostöövõimalusi ja seda nii 

Läti kui naabermaakondade suunal. Valgamaa vallad/linnad kuuluvad erinevatesse murdealadesse, mis  

eeldab koostööd naabritega ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamise ning tutvustamise alal. Samuti seob 

meid nii naabermaakondade kui Lätiga ühine ajalooline taust – Liivimaa kuvand, mis annab väga palju 

võimalusi eelkõige turismi ja kultuuri valdkonnas, pakkudes suurt huvi nii meie põhjanaabritele 

soomlastele ja rootslastele kui ka näiteks sakslastele, kellel on sellega otsene seos. 
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Valgamaa visioon, arenguvõimalused ja eesmärgid 

 

 Valgamaa visioon 2020 

Valgamaa on atraktiivne,  kolme tugeva tõmbekeskusega maakond – parim paik maailmas. 

 

 Arenguvõimalused ja eesmärgid 

 

Nii Valgamaale kui kogu Kagu-Eestile on iseloomulik: 

• Piirkonnaspetsiifiliste ressursside ja arengueelduste mitmekülgsus (nt kultuuri- ja looduspärand, 

identiteedipiirkonnad, metsandus, piirilogistika). 

• Suur turismi- ja puhkemajanduse ning traditsiooniliste majandusharude osatähtsus. 

• Piirkonna atraktiivne elukeskkond, sh nn „elustiili immigrantidele“ ja kaugtöötajatele. 

 

Toetudes strateegia koostamise käigus läbi viidud SWOT-analüüsile ning Eesti regionaalarengu 

strateegiale 2014-2020, mille kohaselt eelisarendatavates spetsialiseerumisvaldkondades lepitakse 

lõplikult kokku piirkondlikes arengudokumentides,  tuleks siinses piirkonnas pöörata enim tähelepanu 

järgnevatele aspektidele: 

• Luua piirkonnaspetsiifilised kompetentsi- ja kasvuvaldkonnad majandustegevuse elavdamiseks 

– väärikat vananemist toetav  sotsiaalhoolekanne, energiatõhus logistika ning piirkondlikku ressurssi ja 

koostööpotentsiaali ärakasutav turism.  

• Pöörata suuremat tähelepanu piirkonna majandusstruktuuris ja hõives suure osatähtsusega 

traditsiooniliste ja tööjõumahukate tootmisharude lisandväärtuse kasvatamisele. 

• Pöörata piirkonna looduslike eelduste paremaks ärakasutamiseks suuremat tähelepanu 

ökoloogiliste tegevusalade (sh ökoenergeetika, öko- ja loodusturism, ökopõllumajandus, 

köögiviljakasvatus, tervise- ja loodustooted) edendamisele. 

• Pöörata suuremat tähelepanu piirkonna omanäolisust tugevdavate tegevusalade arendamisele 

ja kohaturundusele piirkonna turismipotentsiaali paremaks kasutuselevõtuks töökohtade ja uute 

ettevõtete loomisel. Arendada koostööd Lõuna-Eestis paiknevate identiteedipiirkondade - Mulgimaa, 

Setomaa, Vana-Võromaa, Vana-Tartumaa eripärase kultuuripärandi kogumise, säilitamise ja 

turundamise vallas. Leida võimalused Liivimaa kuvandiga seotud potentsiaali ärakasutamiseks. 

• Tugevdada transpordiühenduste ja mitmekülgse arenduskoostöö kaudu sidet Tartuga, 

tugevdamaks selle Lõuna-Eesti põhilise tõmbekeskuse positiivset mõju piirkonna arengule.  

• Keskenduda paremale sidustamisele ja koostööle Valga-Valka piiriülese tõmbekeskuse ja 

logistilise baasi loomisel. 

• Pöörata suuremat tähelepanu teenuste uuenduslikumale ja polüfunktsionaalsemale 

osutamisele, säilitamaks toimepiirkondade keskuste tagamaal piisav teenuste kättesaadavus. 
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Ettevõtlik ja töötav Valgamaa 

 

Valgamaa elanike rahulolu-uuringud aastatel 2006, 2008, 2010, 2012 ning ettevõtlusuuringud 2007. ja 

2011. ja 2014. aastal kinnitavad tööturu sügavat lõhet: 

 Valgamaa elanikud on rahulolematud maakonnas pakutavate töövõimalustega; 

 ettevõtjad on rahulolematud kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavusega. 

Valgamaal on riigi kõige kõrgem tööpuudus ja madalaimad palgad. 

Joonis 10. 15-74-aastaste hõive Valgamaal ja Eestis 

 

Allikas: Statistikaamet. 

 

Joonis 11. Keskmine brutokuupalk Valgamaal ja Eestis 2013, eurot 
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Allikas: Statistikaamet. 

 

Valdavalt vähest lisaväärtust tootvad, odavale tööjõule ja materjalimahukale tootmisele orienteeritud 

ettevõtlus ei toeta maakonna arengut, sest: 

 iseseisva turustuskanalita ja tootearenduseta ettevõte ei suuda leida uusi turge, sageli isegi 

mitte taotleda toetust oma konkurentsivõime tõstmiseks; 
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 töötajate maksevõime on madal, mille tulemusel tarbitakse vähe kohapealseid 

teenuseid/tooteid, laekub vähe makse omavalitsuse eelarvesse; 

 madalatele kuludele orienteeritud ettevõtlus ei arenda oma töötajaid ning on ebastabiilne ja 

võib kulude kasvades kolida „odavamasse“ piirkonda; 

 noorte ootused tööturule sunnivad neid maakonnast lahkuma, sest mujal, sh väljaspool Eestit 

on võimalikud paremad palga- ja sageli ka töötingimused. 

 

Tööturu lõhe kahandamiseks on vaja kõigi osapoolte – tööandjate, töövõtjate ja avaliku sektori – 

ühiseid pingutusi. Kõrghariduse omandamine tähendab paratamatult noorte väljarännet maakonnast. 

Küll on võimalik luua tingimusi kõrgharitud noorte naasmiseks kodumaakonda. Täiskasvanute 

osalemine elukestvas õppes võimaldab neil kohaneda muutustega tööturul ning oma võimeid 

tööharjumust kaotamata arendada. Majandusaktiivsuse sh tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasvu 

tagamiseks on SA Valgamaa Arenguagentuuri poolt koostatud maakondlik tööhõivekava. 

Olemasolevate ettevõtete konkurentsivõime tõstmise vahenditena näeme eelkõige ettevõtjate 

koolitamist, nõustamist ja seeläbi nende teadlikkuse tõstmist, et suudetaks enam kasutada EL ja Eesti 

riigi poolt pakutavaid ettevõtlustoetusi, eelkõige ekspordi, müügi ja innovatsiooni arendamiseks. 

Oluline on siinkohal koostöö teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolidega nii Eestis kui väljaspool 

seda, et tuua maakonda täiendavat erialast kompetentsi. 

Koostöös kohalike ettevõtjatega on vajalik turundada piirkonda kui võimalusterohket 

investeerimiskohta, sest potentsiaalset välisinvestorit suudab eelkõige veenda kohapeal juba tegutsev 

ettevõtlus ja Valgamaad kui ettevõtluseks hästi sobivat paika kiitev kohalik ettevõtja. 

Erilist tähelepanu nõuab noorte kõrge töötuse probleem maakonnas. Valgamaa võimalused toetada 

noorte sujuvat rakendamist tööellu on aasta aastalt kasvanud. Alates 1.09.2014 pakub maakonnas 

noortele karjäärinõustamise- ja karjääriinfoteenust varasema Valgamaa Noorte Nõustamiskeskuse 

asemel SA INNOVE Valgamaa Rajaleidja keskus. Valgamaa koolides on olemas võrksüsteem, loodud on 

karjäärikoordinaatorite ainesektsioon. Järgnevatel aastatel tuleb keskenduda karjääriteenust osutavate 

organisatsioonide koostöö arendamisele ja põimumisele, et tagada teenuse kättesaadavus ja kõrge tase 

kogu maakonnas. 

 

Eesmärk 1: Paranenud töövõimalused ja tööjõu kättesaadavus 
 

Meetmed ja tegevused eesmärgi saavutamiseks:  

1.1 Ettevõtete konkurentsivõime tõstmine suurema lisandväärtuse saavutamiseks ettevõtluses 

 Ettevõtjate koolitus ja nõustamine konkurentsivõime suurendamiseks (nt strateegilise 

juhtimise, tootearenduse, turunduse sh veebiturunduse ja töötajate arendamise valdkonnas).  

 Ettevõtete võrgustumise ja klastrites osalemise soodustamine. 

 Ettevõtlusinkubaatori (sh loomemajandusvaldkonda teenindav) ja ideelabori käivitamine Valga 

ja Valka linnade, SA Valgamaa Arenguagentuuri ja Valgamaa Kutseõppekeskuse ühiste 

jõududega. 

 Olemasolevate, kuid kaasaegsel tasemel väljaarendamata ettevõtlusalade korrastamine: Tõrvas 

endise KEK territooriumil olev tööstusala; Valgas kolme olulise tööstusala Rükkeli, Priimetsa ja 
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Laatsi arendamine: ühendusteede rekonstrueerimine,  Võru tänava ja Tartu tänava ühendamine 

transiidikoridori rajamiseks, sealhulgas Saviaugu, Lõuna, Petseri ja Viadukti tänavate 

rekonstrueerimine ning Vahtra tänava pikenduse rajamine ja Võru tänava autotunneli 

ehitamine. 

 Valga, Tõrva ja Otepää linnakeskuste avaliku ruumi kaasajastamine ettevõtlusele 

atraktiivsemaks muutmise eesmärgil (Valga vanalinn ehk 8. kvartal, Tõrva ja Otepää 

kesklinnad). 

 Lairiba internetiühenduste arendamine maakonnas (sh uute klientide juurdeühendamine peab 

toimuma mõistlikel tingimustel). 

 Laenuvõimaluste tutvustamine maakonna ettevõtjatele (laenuühistud, lisagarantiide 

võimalused jms). 

 Tegevused valitsuse teavitamiseks, et luua Kagu-Eesti maakondadele maksusoodustused ning 

vähendada EL programmide omafinantseeringu määra. 

 Koostöö arendamine teadus- ja arendusasutuste ja kõrgkoolidega eesmärgiga tuua maakonda 

juurde siin puuduvat kompetentsi eelkõige majanduselu edendamise, ettevõtete juhtimise, 

tootearenduse  ning rahvusvahelistumise vallas. 

 Tootearenduse koolitused ettevõtjatele, sealhulgas koolitused praktikult praktikule (nt kuidas 

muuta tooted ja teenused „mahedaks“ ja „roheliseks“). 

 Ettevõtjate abistamine erinevate tootearendus- ja/või eksporditoetuste taotlemisel. 

 Kohalike tootjate ja turustajate vaheliste võrgustike loomine ja arendamine. 

 Taluturgude rajamine, et soodustada kohaliku toidu tarbimist. 

 Loomeettevõtete koostöö edendamine teiste valdkondadega. 

 Kortermajade renoveerimine, eelistades mälestisi. 

 

1.2 Tööhõive tõstmine kõikides sektorites  

 Täiskasvanute ümberõpe vastavalt kohalikule nõudlusele läbi uute paindlike õppekavade (nt 

turismiõppe kavandamine ja rahvusvahelisel tasemel logistika õpetamine VKÕK-s). 

 SA Valgamaa Arenguagentuuri poolt koordineeritud tegevused maakonna ettevõtete 

ekspordivõimaluste laiendamiseks (sh investorteenindus). 

 Kaugtöökohtade vajaduse kaardistamine ja kaugtöövõimaluste loomine (nt kogukonnakeskuste 

baasil). Teavituskampaaniate ja infopäevade läbiviimine (nt koostöös Eesti Kaugtöökeskuste 

Ühinguga) kaugtöövõimaluste tutvustamiseks töötajate, tööandjate ja kaugtöökeskuste 

kokkuviimiseks. Avaliku sektori töökohtade toomine Valgamaale. „Maale elama“ algatuse 

toetamine. 

 

1.3  Inimeste ettevõtlikkuse ning ettevõtlusaktiivsuse tõstmine 

 Ettevõtlusõppe (sh õpilasfirmade loomine) rakendamine ja arendamine Valgamaa koolides ja 

väljaspool koole, kokkulepete sõlmimine Valgamaa ettevõtjatega koolides õpetamiseks. 

 Alustavate ettevõtjate nõustamine ja toetuspakettide tutvustamine. 

 Alustavate ettevõtjate koolitamine koostöös EAS ja Töötukassaga, mentorklubide tegevuse 

toetamine. 

 Ettevõtjate silmaringi laiendamine läbi õppevisiitide. 
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 Ettevõtlusnädala läbiviimine ja avalikkuse aktiivsem teavitamine sellest. 

 Valgamaa Kutseõppekeskuse (VKÕK), SA Valgamaa Arenguagentuuri, Eesti Töötukassa jt 

organisatsioonide  teabepäevade ja tööturukonverentside regulaarne korraldamine. 

 Uurimistööd Valgamaa teemal ja stipendiumid (leida teemad ja juhendajad ning luua kontaktid 

kõrgkoolide õppejõududega;  leida inimesed, kes kohapeal oleksid nõus olema lõputööde 

juhendajad või konsultandid). 

 Valgamaalaste listide koostamine, klubilise tegevuse arendamine, regulaarsete kokkusaamiste 

korraldamine ülikoolides õppijatele ja vilistlastele. 

 Ajujahi konkursi käivitamine Valgamaal. 

 Innovatsioonikohvikute käivitamine ja läbiviimine nii alustavatele kui ka tegutsevatele 

ettevõtjatele. 

 Ettevõtjate tunnustamine – konkursside ja tunnustusürituste korraldamine. 

 

1.4 Noorte (7-26aastased) ettevalmistamine tööjõuturule sisenemiseks 

 Kohalike diskussioonide jätkamine noorte ja tööandjate vahel, et viia osapooli tegevuste kaudu 

kokku. 

 Tööelu tutvustavate tegevuste rakendamine: töövarjupäevad, malevad, ettevõtete külastused 

jne. 

 Valgamaa Rajaleidja keskuse karjääriteenuste elluviimine; karjääriteenuste arendamine 

koolides; Karjääriteenuste kättesaadavuse, rahastatuse ja rahuloluküsitluse läbiviimine 

koolidele. 

 Töö- ja haridusmesside korraldamine koostöös Lõuna-Eesti koolide ja ettevõtjatega. 

 Noorte vabatahtlikkuse süsteemi edasiarendamine. 

 Noortepäraste infokanalite edasiarendamine, muuhulgas karjäärivalikuid puudutava 

informatsiooni edastamiseks. 

 Õpilasmalevate ja suvise töö organiseerimine noortele ning juhendajate koolitamine. 

 

1.5 Valgamaa kui atraktiivse investeerimispiirkonna tutvustamine 

 Investorprogrammi koostamine ja selle eest vastutava meeskonna loomine. 

 Ettevõtjatele kohtumiste korraldamine riskikapitalistidega. 

 Võimaluste loomine piirkonnaturunduse elementide ühendamiseks ettevõtete turundusega 

(ehk töötada välja nö toolbox, kus on olemas logod erinevates formaatides, brändijuhend ja 

manuaal ning näited). Koostöö EASiga ühise turunduse ja investorite kaasamise nimel. 

 Teha investoritele ja laiemale avalikkusele kättesaadavaks erinevate uuringute, sealhulgas 

Valgamaa ettevõtlusuuringu tulemused, rõhutades maakonna tugevusi ja siinseid 

investeerimisvõimalusi. 

  

Eesmärgi saavutamine 

Eesmärk Saavutamise indikaatorid, saavutustasandid 
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Paranenud töövõimalused ja 
tööjõu kättesaadavus. 

 

1. Registreeritud töötuse % tööjõust on väiksem kui 8% (2013. a lõpus 
11,6%). 

2. Valgamaalaste rahulolu töövõimalustega on viie palli skaalas 
vähemalt 2,5 (2012 Valgamaa elanike rahulolu-uuringu järgi 1,96). 

3. Ettevõtete rahulolu kvalifitseeritud tööjõu olemasoluga on viie palli 
skaalas vähemalt 3,5 (2014 Valgamaa ettevõtlusuuringu järgi 2,6). 

4. Eksportivate ettevõtete arv on kasvanud 20% võrra (2013. a -148 
ettevõtet) ning ekspordi maht on kasvanud 10% (2013. aastal – 142,5 
mln eurot).  

 

Lähtudes erinevatest riiklikest strateegiatest ja teistest arengudokumentidest ning toetudes põhjalikele 

aruteludele ja analüüsile on Valgamaal tulevaks perioodiks seatud nutikas piirkondlik 

spetsialiseerumine ja lisandväärtuse kasv ettevõtluses kolme valdkonna kaudu: 

 Hoolekanne ja väärikas vananemine 
 Turism 
 Transport ja logistika 

 

Nimetatud valdkondades on Valgamaal teiste maakondade ees konkurentsieelis ja potentsiaal loomaks 

teadmistepõhist kasvu, millel on võime majandust mõjutada ja ümber kujundada. Samuti on need 

valdkonnad kombineeritavad  üleriigiliste kasvuvaldkondadega, peamiselt IT arendustega. 

 
 Hoolekanne ja väärikas vananemine 

 
Demograafilised prognoosid näitavad 65+ eas inimeste osakaalu pidevat tõusu ja sellest tulenevalt on 
tarvis üha enam pöörata tähelepanu hoolekande ja väärika vananemise teemale. 
Valgamaal on ligi 1000 hooldekodukohta, sh Eesti suurim, Lõuna-Eesti Hooldekeskus (450 kohta). 
Hoolekandeteenust pakub Valga haigla, millel on ka piiriülene kompetents Läti suunal. 
Hooldekodukohad on pea 100% täidetud ja nende osas on pidev järjekord. Valgamaa Kutseõppekeskus 
pakub kogu valdkonda haaravat õpet (hooldus, toitlustus, puhastus) ja see on praegu ainus eriala, kus 
kõik õppijad samas valdkonnas ka tööd saavad. Nii hooldekodukohtade kui nendes tööd saavate 
inimeste arv on selgelt kasvutrendis. 
Valgamaal on head eeldused saada hoolekandesektori arengu eestvedajaks Eestis. See tähendab mitte 
ainult hooldekodusid vaid ka koduhoolduse ja -õenduse valdkonna arendamist kaasaegseks 
kompleksteenuseks. 
Hoolekandevaldkonna kitsaskohaks on täna vähene finantseeritus, mistõttu on sektoris väga madal 
palgatase. On ilmselge vajadus teenida sektorisse raha juurde, töötades välja nutikaid lahendusi - 
hotell-hooldekodud, vähemalt 1/3 hoolealuseid rikastest riikidest jms. Vajadus on ka nutikate 
infosüsteemide järele, mis võimaldaksid sektoris logistiliselt mõistlikult toimetada. Antud 
arenguprioriteeti on põhjalikumalt käsitletud käesoleva arengustrateegia teemas „Hooliv Valgamaa“. 

 

 Turism 
 
Valgamaal kui ka Eestis üldiselt täidab turism olulist rolli üldises majandusarengus. Turismiturul toimuv 
on tihedalt seotud teiste majandussektoritega. Statistikaameti andmetel sai Eesti 2013. aastal 
välisturismist ehk turismiteenuste ekspordist tulu 1,35 miljardit eurot. 
 
Turismi arendamise peamisteks põhjusteks Valgamaal on: 
• suurendada turismiteenuste pakkumisest saadavaid tulusid; 
• luua juurde ning säilitada töökohti maal ja väljaspool suurlinnasid; 
• edendada maakonna üldist arengut; 
• kujundada maakonna positiivset mainet.  



 

 26 

 
Valgamaa jaguneb kolmeks omanäoliseks turismipiirkonnaks – Otepää, Tõrva-Helme ning Valga. Kõige 
tuntum, nii Eesti-siseselt kui ka rahvusvaheliselt, on Otepää piirkond, kus www.puhkaeestis.ee 
andmetel asub ka enamus Valgamaa turismiettevõtetest. Otepää on tuntud eelkõige spordi- ja aktiivse 
puhkuse sihtkohana, kus on kaks turismihooaega – suvi ning talv.  
Statistikaameti andmetel oli Valgamaal 2014. aasta augustikuu seisuga esitanud statistikat 89 
majutusettevõtet 2566 voodikohaga (2013 a 82 majutuskohta, 2319 voodikohta). Portaalis 
www.puhkaeestis.ee on majutusettevõtteid märgitud 105, aktiivse teenuse pakkujaid 69, toitlustuse 
pakkujaid 30. 
 
Statistikaameti andmetel majutus 2013. aastal Valgamaal 81 609 inimest, neist eestlasi 78%, soomlasi 
6,7%, venelasi 6,6%, lätlasi 2,3% . Varasema aastaga võrreldes jäi majutatute arv samaks. 
Valgamaa ööbimiste arv 2013 aastal oli 151 785, neist eestlasi 66%, venelasi 13%, soomlasi 10%. 
Varasema aastaga võrreldes kasvas ööbimiste arv 3% eestlaste osas. 
Seega on Valgamaa peamisteks sihtturgudeks Eesti siseturg, Venemaa, Läti ja Soome. Lähtudes 
statistilistest näitajatest ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse sihtturgude uuringust ning järgides 
Valgamaa seniseid turismivaldkonna trende, võib öelda, et Valgamaa peamisteks strateegiliseks 
valdkondadeks  on pereturismi, sporditurismi, aktiivse puhkuse ning spaa- ja terviseturismi 
arendamine. Samuti tuleb suurendada valmisolekut ja pakkumisi konverentsiturismi, toiduturismi ja 
kultuuriturismi huvilistele. Kuna külastajate nõudmised ja ootused majutusettevõtetele üha 
suurenevad, siis tuleb maakonna majutusettevõtete juurde luua uusi spaa- ja terviseturismi  võimalusi 
(Sangaste ja Taagepera losside spaad, Otepää piirkonnas täiendavate spaade loomine ning arendamine, 
Valga linnas hotell Metsise juurde spaa rajamine, Jaanikese keskuse kaasaegseks puhke- ja 
vabaajakeskuseks väljaarendamine).  Valgamaal on olemas kõik looduslikud eeldused (metsad, 
hulgaliselt järvi, looduspargid jne), et välja arendada loodusturismile ning aktiivsele puhkusele 
iseloomulikke tooteid (kalastamine, loodus- ja veematkad erinevate liikumisvahenditega, 
metsasaaduste korjamine jne) ning suurendada aktiivsete tegevuste võimalusi veelgi (seikluspargid, 
militaarteemad, jahiturism jne) erinevates vanusegruppides inimestele. Siinkohal tuleb märkida, et 
praegu peavad külastajad arvestama teenuste ettetellimise vajadusega ning see võib sageli olla 
takistuseks nii üksikkülastajale kui ka perele. Pereturismi tootearenduses tuleb koostööd ja pakkumisi 
suurendada juba Lõuna-Eestis olemasolevate teemaparkidega, muuseumitega. Valgamaal on olemas 
head eeldused, et SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni baasil arendada välja 
militaarteemapark, mille sarnast naaberriikides ei ole. Valgamaal on suur puudus 
turismiatraktsioonidest, mis oleksid aastaringselt avatud ning pakuksid huvi erinevas vanuses inimestele 
erinevatest sihtriikidest. 
 
Otepääl asuvad Tehvandi Spordikeskus, Kääriku Spordikeskus, mitmed suusakeskused, spordi- ja 
matkarajad ja muu ümbritsev taristu ning majutuskohtade rohkus võimaldab Otepääl süvendatult 
arendada sporditurism ning luua täiendavaid tingimusi rahvusvaheliste suurürituste (spordivõistluste) 
korraldamiseks. Üritusturism võimaldab sihtkohal kontrollida ja suunata klientide voogu ning üritused 
loovad põhjuse, miks inimene piirkonda tuleb ning siis kohapeal ka teenuseid tarbib. Seepärast on 
ülioluline tegeleda juba olemasolevate suurürituste hoidmisega piirkonnas kui ka leida uusi võimalusi ja 
väljundeid uute sündmuste korraldamiseks. 
 
Turismitoodete arendamise kõrval on oluline arendada ka kaasnevaid teenuseid, et need vastaksid 
erinevate külastajate vajadustele ning ootustele, oleksid stabiilse ja ühtlase kvaliteediga, lihtsalt 
kättesaadavad (mobiilsed ja uuenduslikud lahendused, korrastatud viitade ja märgistuste süsteem jne). 
Oluline roll on mugavatel ja külastajate liikumisi järgivatel transpordiühendustel ning tagada tuleb 
ajakohase turismiinfo kättesaadavus erinevates keeltes. Võrreldes Eesti suuremate linnadega jääb 
Valgamaa külastajate arv ka tulevikus neist väiksemaks, kuid vastukaaluks linna „anonüümsetele“ 
teenustele on Valgamaal võimalus erinevate ettevõtjate koostöös osutada kliendile personaalseid ja 
põnevaid teenuseid. Ettevõtjate koostöövõrgustike tugevdamine on selle eeltingimus. 
Selleks, et Valgamaad ning tema kolme piirkonda paremini esile tuua tuleb suunata oluliselt suuremas 
mahus ressursse nii turundusele kui ka reklaamile. Välisturgudel on mõistlik teha koostööd erinevate 
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(turismi)võrgustikega, EASiga ning otsida uusi partnereid. Eesti siseturul tuleb koostöös ettevõtjatega 
algatada ja efektiivsemalt läbi viia turundus- ja reklaamikampaaniad. 
 
 

 Transport ja logistika 

Uuringus „Eesti regioonide majandusstruktuuri muutuste prognoos" (Tartu-Pärnu-Tallinn, 2009) on 

toodud välja, et Valgal on potentsiaali kujuneda oluliseks transpordi-logistika keskuseks. Potentsiaal ei 

piirdu ainult läbiveoga. Valgamaa võib kujuneda tugipunktiks Lõuna-Eesti turule liikuvatele Läti (või Lätis 

baseeruvatele Lääne) firmadele. Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 järgi on 

logistika/laomajandus üheks võimalikuks Valgamaa spetsialiseerumisvaldkonnaks. Logistikavaldkonna 

arendamist toetab maakonna geograafiline asukoht.  Maakonnakeskust läbivad viis riikliku tähtsusega 

maanteed Eestist ja Lätist. Samuti on Valgas olemas väljaehitatud raudteesõlm infrastruktuuriga ning 

toimiv raudteeühendus nii Tartu, Riia kui Pihkva suunas. Valgamaad läbib Via Hanseatica 

transpordikoridor ehk hansatee, mis ühendab Saksamaad, Poolat, Leedut, Lätit, Eestit ja Venemaad 

Lübeckist Peterburini.  Tegutsevad logistika ning raudtee spetsiifilised ettevõtted (sh AS ERTS - kaupade 

ekspedeerimine raudteel; Valga Vabatsoon; AS Valga Depoo - vedurite ja veerevkoosseisu remont ja 

hooldus; erinevad autotranspordi ettevõtted jne). Via Hanseatica kõrval tuleb maanteetranspordi osas 

nimetada eraldi kindlasti ka Tartu-Narva-Peterburi suunda ning Valga-Uulu-Pärnu suunda, kus asub 

Valgamaale lähim sadam. Tuleb leida võimalused Koidula-Valga raudtee arendamiseks sobivaks nii reisi- 

kui kiiremaks kaubarongiliikluseks. Võimalusel tuleb suurendada kiiruseid Kagu-Eestile keskustega 

ühendusi võimaldavatel raudteelõikudel. 

Valgamaa Kutseõppekeskuses on käivitunud rahvusvaheline logistika eriala õpetamine – 2014. aastal on 

võetud kasutusele uus logistiku eriala õppekava, mis vastab Euroopa 5. kvalifikatsioonitaseme nõuetele 

ja on sellega esimeseks omalaadseks Eestis. Tõhusa Eesti-sisese- ja rahvusvahelise koostööga on 

Valgamaa Kutseõppekeskus kujunemas oluliseks logistikaalase kompetentsi koondajaks ja oskusteabe 

jagajaks. 

 

Eesmärk 2: Maakonna eripära arvestav (nutikas) piirkondlik spetsialiseerumine 
ja lisandväärtuse kasv ettevõtluses 
 
Meetmed ja tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

2.1 Kompetentsikeskuse väljaarendamine sotsiaalhoolekande valdkonnas 

 Rahastuse taotlemine sotsiaalhoolekande kompetentsikeskuse väljaarendamiseks Valgamaa 

Kutseõppekeskuse juurde. 

 Sotsiaalhoolekande kompetentsikeskuse rajamine, alates kokkulepete sõlmimisest Eesti 

maakondade ja T&A asutustega kuni kompetentsikeskuse käivitamiseni. 

 Sotsiaalhoolekande teenuste arendamine läbi vastava kompetentsi koondamise Valgamaa 

Kutseõppekeskuse juurde. 

 

2.2 Logistikavaldkonna edasiarendamine 

 Logistika teenuste arendamine, sh Valga vabatsooni võimaluste kasutamine, tegevuskava 

koostamine vabatsooni tegevuse jätkamiseks. Valga vabatsooni vastavusse viimine I taseme 

vabatsooni nõuetega. 

 Investorteenindajad otsivad uusi ettevõtteid vabatsooni territooriumile. 

https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/TOF/TOF_uuringud/85_uuring_eesti_regioonide_majandusstruktuuri_muutuste_prognoos_l_pparuanne_28_01_2010.pdf
https://www.siseministeerium.ee/public/Eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf
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 Konteinerterminali väljaarendamine Valgas (logistikapark). 

 Veoautode rahvusvahelise parkla väljaarendamine (lisaks karavanid jne). 

 Läti raudteega koostöö edendamine eesmärgiga luua Valgat läbivad kiired ühendused Tallinn-

Riia ja Riia-Peterburi vahel. 

 Võru-Tartu transiitliikluseks ette nähtud ringtee väljaehitamine marsruudil Võru-Lõuna-

Viadukti-Pikk-Tartu. 

 

2.3 Tootearendus ja koostöö lisandväärtuse suurendamiseks ja hooajalisuse vähendamiseks turismi 

valdkonnas 

Alameede 2.3.1: Turismiinfo juhtimine 

Peamised tegevused: 

 Lõuna-Eesti turismiarendajate koondamine ühe katuse alla (Tartu+6 maakonda). 

 Maakonna iga-aastase turunduskava koostamine ja elluviimine. 

 Mulgi elamuskeskuse rajamine. 

 Turismiinfo kogumine, korrastamine ja jagamine nii elektroonilistes infokanalites (sh 

elektroonilised infokioskid) kui ka külastus- ja turismiinfokeskustes, infopunktides. Täiendavate 

lokaalsete turismiinfopunktide loomine (kultuurimajad, kauplused, RMK keskused vms). 

 Maakonna ja piirkondlike turismiveebide väljaarendamine www.puhkaeestis.ee andmebaasi 

alusel. 

 Olemasoleva turismitaristu (infotahvlite, viitade, avalike objektide-vaatamisväärsuste, matka- ja 

spordiradade jms) andmebaasi loomine, analüüs ja kontroll, info edastamine hoolduse 

tagamiseks jms). Uute infoviitade soetamine ja paigaldamine. 

 Koostöö GPS kaartide tootjatega ja Google Maps-iga, et Valgamaa ettevõtjate andmed oleksid 

kättesaadavad. 

 Võimalike marsruutide väljatöötamine Euroopa suurematest keskustest Valgamaale reisimiseks  

ning sellekohase info avaldamine veebides ja turismitrükistes. 

 

Alameede 2.3.2: Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismitoodete ja -atraktsioonide arendamine 
Peamised tegevused: 

 Atraktiivsete aastaringselt avatud teemaparkide ja/või veekeskuste (sh spaade) arendamine 

peamiselt pereturismi sihtrühma kasvatamiseks. 

 Militaarteemapargi edasiarendamine Valgas, millest võib kujuneda uus atraktsioon Valgamaal 

sh piiriturismi arendamine. 

 Tehvandi ja Kääriku spordikeskuste arendamine. 

 Koostöös EASiga, EOK ja spordialaliitudega, sündmuste korraldajatega tegevused, et tuua 

Eestisse täiendavaid rahvusvahelisi suursündmusi. Igakülgne kaasaaitamine suursündmuste 

korraldamisele.  

 Külastajauuringute läbiviimine, et selgitada välja peamised infoallikad, mille alusel teeb turist 

sihtkohavaliku (mess, ajakirjandus, internet vms). 

 
Alameede 2.3.3 Piirkondlike turismitoodete arendamine 
Peamised tegevused: 
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 Pereturismi, sporditurismi, aktiivse puhkuse ja terviseturismi arendamine. Valmisoleku 

suurendamine konverentsiturismi, toiduturismi ja kultuuriturismi pakkumiseks huvilistele. 

Militaarturismi arendamine Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni baasil. Sangaste 

mõisa edasiarendamine pereturismi keskuseks ,,Avasta ja imesta“ (teema: innovatsioon enne ja 

praegu, rukki- ja Eesti toidu lugu ja võimalused). Äriturismi arendamise Valgas-Valkas ja 

Otepääl. 

 Kultuuriturismi arendamine ja kultuurisündmuste korraldamiseks vajaliku infrastruktuuri 

loomine (nt Leigo Järvemuusika, Pühajärve laululava, Otepää kultuurimaja, Eesti lipu keskus 

jmt) kultuuriobjektide kaasajastamine või loomine). 

 Eelnimetatud strateegilistes valdkondades terviklike turismitoodete väljaarendamine koos 

toetava turismitaristuga ning nendele juurdepääsude tagamine sh ühistranspordiga. 

 Tingimuste loomine ilmastikust sõltumatuks sisetingimustes puhkamiseks (nt 

majutusettevõtete juures spaad, aktiivsete tegevuste simulaatorid, erinevad nutikad 

ekspositsioonid vms). 

 Eesti-Läti ühiste turismiteenuste arendamine (nt roheline matkarada läbib Valga linna ja 

maakonna, ühised, eelkõige Liivimaaga seotud turismimarsruudid koostöös reisifirmadega). 

 Turismiettevõtjate koostöövõrgustike loomine ja arendamine Otepääl, Sangastes, Tõrva-Helme, 

Karula ja Valga piirkonnas. Osalemine ja igakülgne kaasaaitamine Lõuna-Eesti ülese 

koostöövõrgustiku „Elu kahe maailma piiril“ (National Geographic nn kollased aknad), Via 

Hanseatica jt koostöövõrgustike arenemisele. 

 Koostöö ettevõtete vahel mitmekesisema ja suurema lisandväärtusega turismiteenuste 

pakkumiseks (N: majutusettevõte toodab käsitööd, viib läbi õpitube, kasvatab taimi, lambaid 

vms). 

 Turismiteenuste kvaliteedisüsteemi arendamine ja rakendamine (ettevõtete kvaliteedi 

kontrollimissüsteemide väljatöötamine ja rakendamine, turismiettevõtjate tunnustamine,  TEV 

töötajate arendamine, TEV osalemine EAS kvaliteediprogrammis). 

 Turismiteenuste efektiivsem turundamine ja suurem koostöö ettevõtjate vahel 

(kupongimängud, kliendikaardid jne). 

 Maakonna majutusettevõtete juurde uute spaa- ja terviseturismi  võimaluste loomine 

(Sangaste ja Taagepera losside spaad; Otepää piirkonnas täiendavate spaade loomine ning 

arendamine; Valga linnas hotell Metsise juurde konverentsi- ja spaakeskuse väljaarendamine; 

Jaanikese keskuse väljaarendamine kaasaegseks puhke- ja vabaajakeskuseks). 

 
Alameede 2.3.4 Turismihariduse edendamine ja kompetentsi tõstmine 
Peamised tegevused: 
 Gümnaasiumite ja kutseõppehariduse esindajatega turismivaldkonnaga haakuvate õppekavade 

loomine. 

 Praktilisest vajadusest lähtuvad uurimustööd, meediaklasside kaasamine nt turismivideote - 

materjalide tootmiseks jne. 

 Ettevõtjate kaasamine õppeprotsessis ning õpetajatena, praktikakohtade pakkujatena. 

 

Eesmärgi saavutamine 

Eesmärk Saavutamise indikaatorid, saavutustasandid 
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Maakonna eripära arvestav 
nutikas spetsialiseerumine ja 
lisandväärtuse kasv 
ettevõtluses 

1. Valgamaa ettevõtete kogukäibe aastakeskmine kasv  on 2%. 

2. Valgamaa ettevõtete teadus- ja arendustegevuse kulud on 
kasvanud 10%. 

3. Ööbimiste arv maakonnas on kasvanud 10%. 
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Haritud Valgamaa 
 

Valgamaa kõikides omavalitsustes on võimalik saada koolieelset ettevalmistust. Koostatud on 

maakonna koolivõrgu arengukava, kus on kajastatud vajadustele vastav põhikoolide võrgustik, 

riigikoolid hariduslike erivajadustega õpilastele ja keskhariduse kättesaadavuse võimalused. Alates  1. 

septembrist 2011  töötab Valgamaa Kutseõppekeskus uues õppekompleksis, mis loob täiendavad 

võimalused kvaliteetse kutsehariduse omandamiseks maakonnas. 

Joonis 12. Õpilaste arv Valgamaa koolides 2009/2010-2013/2014 

 

Allikas: Valga Maavalitsus EHISe andmetel. 

Õpilaste arvu vähenemine ja liikumine pärast põhihariduse omandamist maakonnast välja on 
tõstatanud maakonna arengustrateegias üheks eesmärgiks erinevate haridustasemete kvaliteetse 
õpikeskkonna tagamise vajalikkuse kohapeal. Gümnaasiumid peavad leidma oma eripära, Valgamaa 
Kutseõppekeskuse peamisteks eesmärgiks peab olema tööturu vajadustele vastava hariduse andmine. 
Olulist tähelepanu tuleb pöörata täiskasvanute täiendus- ja ümberõppesüsteemi arendamisele ja 
korraldamisele. 
Parema kvaliteedi saavutamiseks hariduses on vajalik väärtustada õpetajaid ning õpetaja elukutset. See 
aitab suurendada töötavate õpetajate motivatsiooni, aga ka meelitada maakonda uusi kõrge 
kvalifikatsiooniga õpetajaid. 
 

Eesmärk 3: Valgamaa haridusvõimalused on kvaliteetsed ja mitmekesised. 
 

Meetmed ja tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 3.1 Haridusvõimaluste mitmekesisuse suurendamine 

 Valgamaa Kutseõppekeskuses on vähemalt ühel erialal loodud võimalus 5. taseme kutseõppeks 

ehk kutseeriharidusõppeks.  

 Valgamaa Kutseõppekeskuse rahvusvahelistumise edasiarendamine. 

 Õppimisvõimaluste mitmekesistamine keskhariduse omandamiseks inimestele vanuses 20-64+. 

 Koostöös Eesti, Läti ja Vene ülikoolidega Rahvusvahelise Kõrghariduskeskuse väljaarendamine 

(RKHK) Valga-Valka kaksiklinnas rakenduskõrghariduse pakkumiseks. 

 

3.2 Hariduskvaliteedi tõstmine 

 Gümnaasiumide eripära väljaselgitamine ja fikseerimine  koolivõrgu arengukavas. 

 Gümnaasiumide õppekavades on eripära arvestavad valikained. 

 Gümnaasiumid teevad omavahel koostööd, et ratsionaalsemalt kasutada nii maakonnasisest kui 

väljastpoolt maakonda tulevat kompetentsi (võimalik koostöö näiteks Tartu kõrgkoolidega). 
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 Valgamaa Kutseõppekeskuse õppekavade töörühmade moodustamine ja õppekavade 

koostamine erialati (sh töökohapõhise õppe osas).  

 Õppekavade väljatöötamine koostöös kõrgkoolidega (sh VÕTA kasutamine). 

 Õpikeskkonna kaasajastamine innovaatiliste lahendustega. 

 Tugiteenuste tagamine kõikides põhikoolides. 

 Õpetajate oskuste  innovaatilisemaks muutmine täiendkoolituste kaudu. 

 Koolide koostöö aineõpetajate palkamisel, kuna ühes maakoolis ei ole võimalik ühele õpetajale 

täiskoormusega tööd pakkuda. 

 

3.3 Koolivõrgu korrastamine 

 Valgamaal on kolm gümnaasiumi, millest üks on riigigümnaasium. 

 Kodulähedase põhihariduse kättesaadavus. 

 Õpilaskodu teenuse arendamine Valgamaa kolmes piirkonnas (Otepää, Tõrva, Valga). 

 

Eesmärgi saavutamine 

Eesmärk Saavutamise indikaatorid, saavutustasandid 

Valgamaa haridusvõimalused on 
kvaliteetsed ja mitmekesised 

1. Põhikooli lõpetajate osakaal, kes jätkavad keskhariduse 
omandamist Valgamaal, kasvab.  

2. Kutseõppes õpib Valgamaal vähemalt 500 õppurit ja õppetöö 
toimub mitmes keeles ka täiskasvanutele (1.09.2014 – 400 õpilast 
Valga KÕKis). 

3. Valgamaal on võimalik omandada vähemalt ühel erialal 5. taseme 
kutseõpet. 

4. Keskhariduseta inimeste osakaal väheneb ja kesk-eriharidusega, 
kutseharidusega, rakenduskõrgharidusega ning kõrgharidusega 
inimeste osakaal suureneb. 

5. Valgamaal on võimalik omandada rakenduslikku kõrgharidust 
RKHK-s. 

6. Gümnaasiumist ja kutsekoolist väljalangevus on vähenenud 10% 
(2013/2014 õppeaastal kutsekoolist väljalangevus 15%). 
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Haldussuutlik Valgamaa 

 
Kohaliku omavalitsuse tõhus toimimine on aluseks nii maakonna majandusarengule kui elanike 

sotsiaalsele turvatundele. Konkurents piirkondade vahel on viimastel aastakümnetel mitte ainult Eesti-

sisene, vaid ulatub kaugemale. Euroopa Liidu nõudlus tööjõu järele kasvab, samas on EL rikkamatel 

riikidel võimekus pakkuda kvaliteetsemaid avalikke teenuseid, sh sotsiaalseid garantiisid, kui seda 

suudetakse praeguse kohaliku omavalitsuse korralduse ja tulubaasi juures Eestis ja Valgamaal. 

Tulenevalt madalast asustustihedusest on Valgamaa kohalikud omavalitsused üldjuhul vähese elanike 

arvuga, mis ei võimalda neil tagada avalike teenuste piisavat kättesaadavust. Väikesed ja madala 

tulubaasiga kohalikud omavalitsusüksused peaksid lähitulevikus kas ühinema või vähemalt hakkama 

tegema koostööd selleks, et tagada kvaliteetsed avalikud teenused ja ametnike kompetents kõikides 

valdkondades.  Väikestel omavalitsustel puuduvad ettevõtluse  suunamiseks omafinantseerimise- ning 

haldusvõimekus. Ressursside nappuse tingimustes on oluline leida võimalused erinevate tegevuste 

dubleerimise vältimiseks ning ressursside tulemuslikuks kasutamiseks. 

Oluline ülesanne on tagada Valgamaa inimestele head liikumisvõimalused maakonnakeskusesse, 
kohalikesse ja üleriigilistesse keskustesse. Selleks on vajalik nii efektiivne ühistransport kui ka igal 
aastaajal heas korras teedevõrk. Koolivõrgu muutmisele vastavalt tuleb uuendada ka ühistranspordi 
liinide võrku ja graafikuid. Eelkõige maapiirkondade jaoks on tõsiseks probleemiks andmeside kesine 
kvaliteet. Kiire internet  peab jõudma igasse kodusse ja ettevõttesse ka hajaasustuse korral. Uute 
klientide juurdeühendamine peab toimuma mõistlikel tingimustel. 
 
Joonis 13. Üksikisiku tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta (eurot) 2011-2013 

 

Allikas: „Valgamaa aastaraamat 2013“. 

 

Konkurentsivõime tõstmiseks on vajalik eelkõige tõsta avalike teenuste pakkumise kvaliteeti ja 

efektiivust. Selleks on peamised võimalused: 

 Kohalike omavalitsuste ühinemine territooriumilt ja kogukonnalt suuremaks annab positiivse 

mastaabiefekti. KOV ühinemiskokkulepetes ja arengudokumentides on oluline kajastada 

väiksemate asulate ning kantide huvisid ja vajadusi ning nendega tuleb arvestada otsuste tegemisel. 

 Kohalike omavalitsuste valdkonnapõhine koostöö, mis võimaldab igaühe ülesandeid  täita ühiselt, 

saavutades parema kvaliteedi ja kasutada saadaolevat inimressurssi tõhusamalt. 

Valgamaal on ajalooliselt välja kujunenud kolm keskust – Otepää, Tõrva ja Valga, mille ümbruses asuvad 

omavalitsused vähemal või rohkemal määral sõltuvad keskuse arengust ja võimekusest ühiselt avalikke 
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teenuseid kavandada ja pakkuda. MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit ja tema paralleelorganisatsioon SA 

Valgamaa Arenguagentuur on Eestis olnud kohalike omavalitsuste koostöö eeskujudeks, koondades 

näiteks esimeste seas keskkonna-, meedia- ja turismialase koostöö maakonnatasemel. Algatatud on 

Helme, Põdrala ja Tõrva ning Valga ümbruse kohalike omavalitsuste ühinemisprotsessid. Otepää 

ümbruse kohalikud omavalitsused on pidanud läbirääkimisi koostöö laiendamiseks Otepää piirkonnas, 

hõlmates sealhulgas kohalikke omavalitsusi Põlva- ja Tartumaalt. Valga kui maakonnakeskus vajab 

tugevamat identiteeti ja toetust Valgamaa teistelt omavalitsustelt, sest arengusuuna sõltuvus  

maakonnakeskuse ja maakonna omavalitsuste vahel on tugev. Kogu maakonna seisukohalt on oluline, 

et säiliksid ja areneksid edasi ka riigi poolt pakutavad teenused. Riiklike teenuste koondumine 

regioonikeskustesse halvendab teenuste kättesaadavust ning töökohtade kaotamine toob endaga kaasa 

elanike väljavoolu maakonnast. Siseturvalisuse valdkonnas on vajalik soodustada kogukonnakeskset 

lähenemisviisi sh võrgustikutöö juurutamist riigi- ja kohalike asutuste, eraettevõtete ning 

vabaühenduste tegevustes. Kogukonnakeskuste toimivaid võrgustikke on otstarbekas kaasata 

siseturvalisuse tagamisele maakonnas. Selleks moodustatakse maakonna siseturvalisuse nõukogu, 

kaardistatakse turvalisuse valdkond, käivitatakse maakondlik koostöövõrgustik ning koostatakse 

tegevuskava. 

Haldussuutlikkuse tagamisel on tähtis roll arengukoostööl ja kogemuste vahetamisel nii maakonna sees, 

Eestis kui Euroopas, mis aitab tõsta maakonna arengu pikaajaliseks kavandamiseks vajalikku 

arendusvõimekust. Valgamaa senised kogemused aga võimaldavad omakorda aidata järele 

arengukoostöö prioriteetsete sihtriikide (Ukraina, Valgevene, Moldova, Gruusia) regioone. 

 

Eesmärk 4: Valgamaa omavalitsuste haldus- ja jätkusuutlikkus paraneb ning 
ühistegevuse maht suureneb. Aastaks 2017 on Valgamaal kolm omavalitsust. 
 

Meetmed ja tegevused eesmärgi saavutamiseks. 

4.1 Valgamaa omavalitsuste koostöö laiendamine ja haldussuutlikkuse tõstmine 

 Kaardistatakse ühisvaldkonnad ja koostatakse tegevuskava; Lepitakse kokku ühiste ülesannete 

täitmises omavalitsuste liidus ja rahastamise põhimõtetes. 

 Ühisürituste kava koostamine ja nende korraldamine ning turundamine. 

 Ühiste spetsialistide vajaduse kokkuleppimine kohalike omavalitsuste poolt. 

 Ühised tegevused ettevõtluse arendamiseks ja tööhõive suurendamiseks. 

 Valgamaa uuringute läbiviimine. 

 Arengukoostöö ja halduskogemuse vahetamine välisriikidega. 

 

4.2 Kohalike omavalitsuste ühinemise ettevalmistamine ja ühinemine 

 Kohalike omavalituste liidrite kohtumised kolmes ühinemispiirkonnas (Valga, Tõrva, Otepää). 

 Ühinemispakettide koostamine ühinevate omavalitsuste töötajatele. 

 Kaasamis- ja meediaprogrammi koostamine. 

 Ühinemisprotseduuride läbiviimine. 
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Eesmärgi saavutamine 

Eesmärk Saavutamise indikaatorid, saavutustasandid 

Valgamaa kohalike 

omavalitsuste haldus- ja 

jätkusuutlikkus paraneb ning 

ühistegevuse maht suureneb. 

Aastaks 2017 on Valgamaal 

kolm omavalitsust. 

1. Kõigi kohalike omavalitsuste (KOV) võimekus kasvab igal aastal 
(2009 maakonna keskmine indeks 42,1, 2020 – keskmine indeks 45). 

2. Ühisprojektide/ühistegevuste arv, milles korraga osaleb rohkem kui 
pool kohalikest omavalitsustest suureneb igal aastal. 

3. Omavalitsused panustavad maakondlikku ühistegevusse vähemalt 
1% oma eelarvest (2014. aastal maakonna keskmine 0,6%). 

4.  Aastaks 2017 on Valgamaal kolm kohalikku omavalitsust (2014. 
aastal 13). 

 
 
 

Aktiivne Valgamaa 
 

Valgamaa kõikides omavalitsustes töötavad kultuurivaldkonna eest vastutavad inimesed. Maakonnas 

on aktiivsed külaseltsid, mis koondavad kogukondade inimesi ja kultuurilist tegevust. 

Maakond moodustati Viljandi-, Tartu- ja Võrumaale kuulunud kihelkondadest. Lääneosa kuulub Mulgi, 

Sangaste ja Otepää ümbrus Tartu ning Karula ja Hargla ümbrus Võru murdealasse. Valgamaa on  

keeleliselt kirev ja kultuuriliselt mitmekesine. 

Stabiilsuse ja järjepideva kultuurilise arengu tagamiseks on vajalik ühtne maakonnaülene kultuuri 

koordineerimine. Vajalik on kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamine ja edasiarendamine ning 

pärimuskultuuride edasikandmine (Vana-Võru  ja Vana-Tartumaa kultuur, Mulgi kultuur ja teised 

paikkondlikud eripärad). 

Oluline on seltsi- ja rahvamajade stabiilne rahastamine, et tagada valdkondlike tegevuste järjepidevus. 

Vajalik on rakendada kvalifikatsioonil baseeruvat töötasu süsteemi, näiteks rahvamajade juhatajate 

puhul. 

Sporti korraldavad ja edendavad maakonnas riik (maavalitsus), kohaliku omavalitsuse üksused ja 

spordiorganisatsioonid (SL ja MTÜ-d) kogu maakonna elanikkonna kehalise ja vaimse vormi, sportliku 

eluviisi, samuti noorte sportliku eneseteostuse eesmärgil. Spordiseadusest tulenevalt on maakonna 

spordiliit maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus, kes rahvusliku olümpiakomitee liikmena 

esindab maakonna sporti ja kellel on ainuõigus korraldada maakonna meistrivõistlusi ja anda vastavaid 

tiitleid. 

Samuti korraldab maakonna spordiliit koostöös omavalitsustega ja spordiklubidega maakonna tali- ja 

suvemänge. Maakonna spordiliidu tähtsaks osaks on tegutsemine spordiinfokeskusena, mille peamiseks 

ülesandeks on maakondliku spordiinfo ja liikumisharrastuse ideede levitamine. 

Valgamaa Spordiliit korraldab maakondlikke spordivõistlusi nii täiskasvanutele kui ka koolinoortele. 

Spordiliidu tegevust maakondlike spordivõistluste korraldamisel toetab MTÜ Valgamaa Omavalitsuste 

Liit. 

Selleks, et tagada maakonnas kvaliteetne ja järjepidev sportlik aktiivsus noorte ja harrastajate hulgas on 

vaja: 

 motiveeritud palgalise personali suurendamist; 
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 motiveeritud vabatahtliku personali suurendamist; 

 haridusasutuste spordiinventari kaasajastamist. 

 

Edasiarendamist ja investeeringuid vajavad Tehvandi ja Kääriku spordikeskused, et tagada 

maailmatasemel treening- ja võistlustingimused. 

 

 Kogukonnakeskused 

Valgamaal on palju erinevaid kogukonnakeskusi, kuid nende pakutavate teenuste hulk ja kvaliteet ei ole 

ühtlane ning ressursside kasutamine ei ole alati hästi läbi mõeldud. Paljud keskused on saanud 

erinevatest fondidest toetusi, kuid jätkusuutlikku majandamist ei ole veel tekkinud. On oluline, et 

elanikkonna erinevatele sihtgruppidele on kättesaadavad erinevad teenused ja tooted ning seda just nii 

mitmekesise sisu kui majanduslikult jätkusuutlike kogukonnakeskuste näol. Kui vajalikke teenuseid ei 

kata piirkonnas erasektor, siis on neid võimalik osutada kogukonna teenustena (nt juuksur, 

pesupesemine, dušš, lastehoid jne), võttes kasutusele nii olemasolevad kui loodavad ressursid.  

Näeme, et keskustes töötaksid tublid ja tasustatud eestvedajad, kes suudavad edukalt kaasata 

kogukonna liikmeid ühistegevustesse, millega suureneb kogukonna liikmete ühtekuuluvustunne. Lisaks 

on eesmärgiks pakkuda kohapealsetele elanikele lisandväärtusena kaugtöövõimalusi, mis toetaks 

ennekõike regionaalset arengut, võimaldades inimesel valida linna asemel elukoha maapiirkonnas. 

Kogukonnakeskused on lisaks erinevate teenuste pakkumisele ka  kogukonna liikmete 

kokkusaamiskohaks ning see omakorda loob pinnase tihedamaks koostööks oma piirkonna 

mittetulundusühingute ja ettevõtjate vahel.  

Ühe võimalusena võiks kogukonnakeskustes olla renditud ruumid mikroettevõtjatele, kes oma 

tegevusega muudaksid keskused atraktiivseks ka piirkonna külastajale (nt loomemajandus). 

Valgamaa elanike rahulolu-uuringud aastatel 2010, 2012 on näidanud, et valgamaalased ei võta 

huviringidest eriti aktiivselt osa (16% kord nädalas või harvem kui kord nädalas nii 2010. kui 2012. 

aastal). Inimeste rahulolu Valgamaal pakutavate huvitegevuste võimalustega on võrreldes 2010. 

aastaga vähenenud - 2010. aastal oli sellega rahul 62% ja 2012. aastal 51% elanikest. Nende inimeste 

rahulolu, kes pakutavatest huvitegevustest osa võtavad, on aastatega pigem kasvanud. 

Eeltoodut arvestades on seatud eesmärgiks, et Valgamaa kogukonnakeskused on atraktiivsed, 

jätkusuutlikud (ka majanduslikult) ja neis toimub mitmekesine tegevus nii kogukonna erinevatele 

sihtrühmadele kui piirkonna külastajale. 

 

Eesmärk 5: Valgamaal on tegusad kogukonnakeskused ja aktiivne  noorsootöö, 
huvitegevus ning spordi- ja kultuurielu. 
 

Meetmed ja tegevused eesmärgi saavutamiseks:  

5.1 Valgamaa kultuurikorralduse korrastamine ja ühtne koordineerimine   

 Kultuuriinfo kogumine ja parem esitlus, sealhulgas kultuurikalendri korrastamine. 

 Liivimaa Noorteorkestri edasiarendamine. 

 Kõrgkultuuri ürituste toomine  Valgamaale. 

 Maakonna igas piirkonnas (Tõrva, Valga, Otepää) esindusliku laululava olemasolu tagamine. 

 Maakonna imago ürituste korraldamine. 
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 Maakondliku rahvakultuurikeskuse loomine ja arendamine Valgamaa Rahvakultuuri- ja Käsitöö 

Keskseltsi eestvedamisel. 

 

5.2 Spordielu aktiviseerimine ja mitmekesistamine. Spordivaldkonna personali motiveerimine. 

 Spordiinfo kogumine ja parem esitlus, ühtne spordikalender maakonnas. 

 Spordialade tutvustamine haridusasutustes. 

 Tippsportlaste kaasamine spordivõistlustel. 

 Treenerite täiendkoolituste korraldamine. 

 Järjepidev võistluste korraldamine. 

 Harrastusspordi tingimuste parandamine (terviserajad, atraktiivsed spordivõistlused jms). 

 Tervisespordikeskuste arendamine. 

 Tehvandi  ja Kääriku spordikeskuste edasiarendamine. 

 Ekstreemspordi väljakute arendamine. 

 

5.3 Kogukonnakeskuste arendamine. 

Tegevused: 

 Kohalikku ühtekuuluvust suurendavate ürituste korraldamine. 

 Kogukonnateenuste ja -ettevõtluse käivitamine ning arendamine ja selleks vajalike ressursside 

leidmine. 

 Kogukonnakeskuste arendamine/kohandamine vajalike teenuste pakkumiseks. 

 Kogukonna eestvedajate võrgustiku arendamine ning eestvedajatele vajalike teadmiste ja 

oskuste andmine  läbi erinevate koolitusprogrammide (kaasamine, MTÜde majandustegevus 

jms). 

 Pakutavate teenuste kaardistamine kogukonnakeskustes (kaardistus valmis 2016. aastal). 

 

5.4 Noorsootöö osapooled, nii koolisisene kui ka avatud noorsootöö, toetavad noortes algatusvõime 

ja aktiivsuse tõusu. 

 Suurendatakse võimalusi noorte loovuse arendamiseks, omaalgatuseks ja ühistegevusteks 

(koolid ja ANK-id). 

 Kõik huvihariduse ja -tegevuse võimalused on maksimaalselt ära kasutatud sh mobiilsed 

huviringid. 

 Noorte õpetamine otsustusprotsessides osalemiseks, aktiivse osaluse toetamine kogukonnas ja 

nende kaasamine otsustusprotsessidesse  (noortevolikogud). Noorte projektide elluviimiseks 

omaalgatusfondide loomine. 

 Võrdsete võimaluste, sh soolise võrdõiguslikkuse tagamine huvihariduses. Rohkem mehiseid 

huviringe. 

 Huviringide kättesaadavuse parandamine. 

 Noorsootöö mitteformaalses keskkonnas õpitu väärtustatakse formaalhariduses ja tööturul. 

 Noorte ettevalmistamine tööjõuturule sisenemiseks: mini- ja õpilasfirmade programmide 

võimaldamine põhikooli kolmandas-  ja gümnaasiumiastmes. 
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5.5 Noorsootöö osapooled teevad järjepidevat koostööd. 

 Valgamaa noorsootöö osaliste läbikäimise ja katusorganisatsiooni toetamine ja arendamine. 

 Noorsootöö osapoolte professionaalse arengu toetamine ühiste koolituste ja tegevuste kaudu. 

 Noorsootöö osapoolte ja noortegruppide järjepidev koostöö. 

 Noorteportaali arendamine. 

 Noortevaldkonnast positiivse kuvandi loomine noorteportaali uudiste kaudu. 

 Noorsootöö osalistele regulaarsete maakondlike ühisürituste korraldamine. 

 

Eesmärgi saavutamine 

Eesmärk Saavutamise indikaatorid, saavutustasandid 

Valgamaal on (tegusad 

kogukonnakeskused) ja 

aktiivne huvitegevus 

ning spordi- ja 

kultuurielu. 

 

1. Aastaks 2020 on igal kogukonnakeskusel kogukonna poolt aktsepteeritud ja 
vajadusel tasustatud eestvedaja või eestvedajate rühm. 

2. Aastaks 2020 on kogukonnakeskustes pakutavate teenuste arv tõusnud 
10%. 

3. Osavõtt huviringide tööst on aastaks 2020  tõusnud 4%, võrreldes aastaga 
2012 (Valgamaa elanike rahulolu-uuringu alusel).  

4. Rahulolu Valgamaal pakutavate huvitegevuste võimalustega on aastaks 
2020 tõusnud 4%, võrreldes 2012. aastaga (Valgamaa elanike rahulolu-
uuringu alusel).  

5. Maakondlike noorsootöö ürituste/koolituspäevade arv ja osalejate arv on 
tõusnud (2014.a 4 suuremat üritust aastas). 
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Hooliv Valgamaa 

 
Hooliva Valgamaa peamiseks eesmärgiks on tagada oma elanike sotsiaalne turvalisus ja toimetulek, 

luua tingimused elanike tervise arendamiseks ja säilitamiseks ning pakkuda uusi lahendusi 

sotsiaalhoolekandeteenuste arenguks.  

Kaasaegses ühiskonnas on tunnustatud printsiip, et riik tagab oma kodanikele sotsiaalse kaitse, mis 

annab kindlustunde tuleviku suhtes ning võimaluse elada inimväärselt kogu elu. Sotsiaalsetesse 

raskustesse sattunud inimese olukorra parandamisel on oluline kõikide osapoolte, sealhulgas inimese 

enda, perekonna, ühiskonnaliikmete, riigi ja kohaliku omavalitsuse ning tööandjate panus. Sama kehtib 

elanike tervise säilitamisel ja parandamisel. Maakond, omavalitsused, tugev ja üksteist toetav kogukond 

saab oluliselt mõjutada tervisliku elu aspekte. Tervislike valikute toetamine, puhta, turvalise ja 

kvaliteetse elu-, töö- ja õpikeskkonna loomine on Hooliva Valgamaa üks prioriteetidest. Lapsed ja 

noored on tugeva ühiskonna, konkurentsivõimelise maakonna ja Hooliva Valgamaa aluseks, mistõttu on 

nende tervisliku ja turvalise arengu tagamine eriti oluline. Lapse heaolu sõltub perekonnast ja on 

otseselt seotud perekonna toimetulekuga. Lapsi ja lastega peresid tuleb nende arengus aidata, 

lapsevanemaid laste kasvatamisel suunata ning toetada, laste heaolu võrgustiku tööd tõhustada. 

Senisest enam hakatakse maakonnas pakkuma peredele suunatud tugi- ja nõustamisteenuseid. 

Sarnaselt eelnevatele arenguperioodidele on üks olulisemaid prioriteete maakonnas arstiabi 

kättesaadavuse tagamine. Olemasolevaid inim- ja raharessursse tuleb kasutada otstarbekalt 

patsiendikesksete tervishoiuteenuste säilitamiseks ja arendamiseks. Hooliv Valgamaa vajab igasse 

kolme tõmbekeskusesse kaasaegset esmatasandi tervisekeskust. Valga haigla, kaasaegse ja 

konkurentsivõimelise maakonna haiglana, on äärmiselt oluline kogu Valgamaa arengut silmas pidades.  

Valgamaal on Eesti keskmisest enam töövõimetuspensionäre, puuetega inimesi, toimetulekutoetuse 

saajaid ning tööga hõivamata elanikke. Maakonnas pakutavad abimeetmed peavad lähtuma kliendi 

vajadustest, vähendama perekonna hoolduskoormust ja motiveerima mittetöötavaid tööealisi inimesi 

tööle asuma. Senisest enam tuleb maakonnas panustada sotsiaalteenuste arendamisel ja 

kättesaadavuse tagamisel ühislahenduste väljatöötamisse ja käivitamisse ning kolmanda sektori 

aktiviseerimisse. Hooliva Valgamaa eesmärkide saavutamiseks on oluline tagada abivajajatele nii 

kvaliteetsed institutsionaalsed teenused kui ka avahooldusteenused. Maakondlike ühisteenuste 

käivitumisel on võimalik tõsta elanikkonna rahulolu sotsiaalteenustega ning vähendada 

sotsiaalhoolekande kulusid. 

Valgamaa eristub oluliselt teistest Eesti maakondadest kuna sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine on 

siin kujunenud märkimisväärselt laialdaseks ja iseseisvaks ettevõtlusvaldkonnaks. Valgamaal asuvad 

hoolekandeasutused on olulisteks tööandjateks maakonnas. Maakonda iseloomustab 

hoolekandeasutuste tegutsemisvormide variatiivsus: aktsiaseltsid (Valga Haigla, Lõuna-Eesti 

Hoolekandekeskus, Hoolekandeteenused), osaühingud, sihtasutused (Taheva Sanatoorium), 

mittetulundusühingud (Paju Pansionaadid) ja omavalitsuse hallatavad hoolekandeasutused, kellel on 

huvi liikuda eraõiguslikku tegutsemisvormi. Lisaks kõikide tegutsemisvormide variatiivsusele on 

eripärana teistest Lõuna-Eesti maakondadest Valgamaal esindatud hoolekandeasutustena ka kõik 

peamised hoolekandeteenuste suunad: üldhoolekanne, erihoolekanne, laste asenduskoduteenus. 

Maakonna eripära hoolekandeteenuste osutamisel on suurim hoolekande teenuskohtade arv  

maakonna elaniku kohta kogu Eestis, mis pole seotud hoolekandevajadusega oma elanikele, vaid suur 

hulk teenusest on suunatud väljaspool maakonna klientidele. Hoolekandeasutustel on tekkinud selge 

huvi liikuda kvaliteetsema teenuse suunas, leida teenuste osutamisel uusi lahendusi nii teenusosutajate 

võrgustumises, töömeetodites kui ka tehnoloogias. Valgamaa Kutseõppekeskus koolitab 
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sotsiaalhooldajaid, millega on koolil kogemus, pädevus ja ka huvi koolitada tööturu nõudmistele 

vastavaid töötajaid. Sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine on suures osas kohalike omavalitsuste 

kohustus ja praeguselt on kujunenud probleemiks teenuse kõrge hind, samas hoolekandes töötavate 

inimeste madal palk, sellega on omavalitsustel kindel huvi ja soov teenuste efektiivistamiseks. 

Kompetentsi jagamise vajaduse järele on olemas ka kõrval asuva Läti Vabariigi poolel, kus 

hoolekandeteenused pole veel samasugust taset saavutanud kui Eestis. Sotsiaalhoolekandeteenuseid 

osutavate asutuste tegutsemises on terves Eestis tuntav kompetentsipuudus. Sotsiaalhoolekandes 

teenuste osutamine on sisuliselt alanud taasiseseisvumisega, ettevõtluse vormina aga vähem kui 

kümnekonna aasta jagu. Sotsiaalhoolekannet osutavad ettevõtted vajavad lahendusi asutuses 

kasutatavate töövõtete efektiivistamiseks, inimtööjõu osakaalu vähendamiseks kaasaegsete 

tehnoloogiarakenduste, sh infotehnoloogia kasutamine (nt hooldusel oleva isiku toimetuleku 

jälgimisseadmed), teenusevajajale võimalikult sobiva teenusekoha ja vajaduste katmiseks teenust 

osutavate asutuste võrgustumine ja spetsialiseerumine kitsamale teenusevajajate grupile (nt 

dementsuse probleemiga eakad). Arvestades maakondlikku eripära ja Valgamaa Kutseõppekeskuse 

võimekust luuakse kutseõppekeskuse baasil kompetentsikeskus sotsiaalhoolekandeteenuste 

arendamiseks. Kompetentsikeskusest saab kliendikesksete, nutikate ja spetsialiseerumist soodustavate 

lahenduste väljatöötaja ning arendaja nii riigi- kui ka maakonnasiseste sotsiaalhoolekandeteenuste 

valdkonnas. 

 

Eesmärk 6: Valgamaal pakutakse kvaliteetseid, paindlikke ja innovatiivseid 
sotsiaalhoolekandeteenuseid, mis toetavad elanike toimetulekut ja 
töölesaamist. 
 

Meetmed ja tegevused eesmärgi saavutamiseks 

6.1 Lastele, lastega peredele, eakatele, erivajadustega, hoolduskoormusega, sotsiaalsete 

probleemidega ja toimetulekuraskustega inimestele pakutakse sihtgrupi eripära  ja vajadusi 

arvestavaid sotsiaalhoolekandeteenuseid.  

 Maakonna omavalitsused töötavad välja ning rakendavad ühislahendusi ja ühishankeid 

hoolekandemeetmete ja sotsiaalhoolekandeteenuste arendamiseks. 

 Kohalikes omavalitsustes töötavad ühisametnikud: lastekaitsetöötajad, tervisedendajad. 

 Valgamaa Kutseõppekeskuses töötab üle-eestiline Hõbemajanduse Kompetentsikeskus, mis on 

kvalifitseerunud sotsiaalhoolekandele. 

 Eakate, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmete 

töölesaamist toetavate hoolekande- ja tugiteenustena pakutakse lisaks institutsionaalsetele 

teenustele koduhooldust ja hooldusabi kodus, isikliku abistaja ja tugiisiku teenust, päevahoidu 

eakatele ja puuetega lastele, perioodilist hooldust, sotsiaaltransporditeenust. 

 Lastega peredele on kättesaadavad tugiteenused ja lapsehoiuteenus. Maakonna 

tõmbekeskustes pakutakse paindlikke lapsehoiuteenuseid, teenust on võimalik saada ka 

töövälisel ajal. 

 Eakate ja puuetega inimestele laiendatakse individuaalsetest vajadustest lähtuvaid 

avahooldusteenuseid, sh luuakse võimalused häirenupu- ja muude avahooldust toetavate 

teenuse kasutamiseks. 

 Sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid pakutakse integreeritult. 
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 Maakonna hoolekandeasutused spetsialiseeruvad ja võrgustuvad. Hoolekandeasutuste hooned 

on rekonstrueeritud, energiasäästlikud ja vastavad nõuetele. 

 Maakonnas on kättesaadavad erinevat liiki nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenused. 

 Kolmas sektor on aktiivne sotsiaalteenuste ja - programmide algataja ning pakkuja. 

 Maakonna omavalitsused viivad ellu koostööprojekte, mis on suunatud pikaajaliste töötute, 

vähenenud töövõimega, madala kvalifikatsiooniga ning multiprobleemsete inimeste 

hõivevalmiduse tõstmiseks ja tööturule sisenemiseks. 

 Avatud ruum on eakatele, erivajadustega inimestele, väikelastega vanematele juurdepääsetav 

ja kasutajasõbralik. 

 

 

Eesmärk 7: Valgamaa elanike tervise säilitamiseks ja parandamiseks on 
tagatud tervishoiuteenuste kättesaadavus maakonnas. 
 

Meetmed ja tegevused eesmärgi saavutamiseks 

7.1 Maakonna elanikele ja väljapoole pakutakse kaasaegseid, integreeritud ja patsiendikeskseid 

tervishoiuteenused. 

 
 Maakonna kolme tõmbekeskusesse rajatakse kaasaegse sisustusega esmatasandi 

tervisekeskused sh Valga haigla juurde taastusraviks veekeskus. 

 Maakonnas tagatakse perearstiabi kättesaadavus, olemasolevaid nimistuid teenindavad 

kvalifitseeritud perearstid ja pereõed. 

 Maakonnas tagatakse eriarstiabi ja vältimatu arstiabi kättesaadavus. 

 Valga haigla on kõrgelt hinnatud eriarstiabiteenuste, sh taastusravi pakkuja Kagu-Eesti 

piirkonnas ja väljaspool Eestit. 

 Maakonna tõmbekeskustes pakutakse kvaliteetseid hooldusravi- ja koduõendusteenuseid. 

 Maakonna tervishoiuteenuste osutajad teevad koostööd ja panustavad ressursse ravi kvaliteedi 

ning patsiendikesksuse arendamisse. 

 Pädeva ja motiveeritud tervishoiupersonali olemasoluks on rakendatud motivatsioonisüsteem. 

 

Eesmärk 8: Elanikkonna  terviseteadlikkuse ja tervisekäitumise arendamiseks 
on suurendatud paikkonna tervisedendusliku tegevuse võimekust 
 

Meetmed ja tegevused eesmärgi saavutamiseks 

8.1 Maakonna elanikele luuakse tervist väärtustav ja edendav keskkond. 

 Maakonnas hinnatakse ja analüüsitakse elu-, õpi- ja töökeskkonna tervist mõjutavaid tegureid, 

töötatakse välja tegevuskavad olukorra edendamiseks. 

 Maakonna haridusasutused ja töökohad väärtustavad tervist, on loodud toimiv tervist 

edendavate lasteaedade, koolide ja töökohtade võrgustik. 

 Kohalikes omavalitsustes töötavad tervisedenduse spetsialistid. 
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 Maakonnas on loodud soodsad võimalused tervislike eluviiside harrastamiseks, misläbi paraneb 

elanike teadlikkus tervisekäitumisest, suureneb elanike kehaline aktiivsus ja väheneb 

riskikäitumine.  

 Maakonna laste- ja noortega tegelevatele spetsialistidele on loodud täiendõppe võimalused 

tervisedenduse baasteadmiste omandamiseks. 

 Maakonnas on loodud soodsad võimalused tervislike eluviiside harrastamiseks, misläbi 

suureneb elanike kehaline aktiivsus ja väheneb riskikäitumine. 

 Laste ja noortega tegelevate spetsialistide tervise edendamise ja sotsiaalsete oskuste 

õpetamise teadlikkuse ja oskuste suurendamine. 

 Lastevanemate teadmiste, oskuste ja teadlikkuse suurendamine vanemlusest ja laste ning 

noorte tervisekäitumise kujundamisest. 

 Tervislike eluviiside toetamiseks viiakse läbi erinevaid maakondlikke ja riiklikke kampaaniaid. 

 Maakonna elanikele on tagatud tervisedenduse alase informatsiooni kättesaadavus. 

Eesmärkide saavutamine 

Eesmärgid Saavutamise indikaatorid, saavutustasandid 

Eesmärk 6: Valgamaal pakutakse 

kvaliteetseid, paindlikke ja innovatiivseid 

sotsiaalhoolekandeteenuseid, mis toetavad 

elanike toimetulekut ja töölesaamist. 

1. KOVide ühisprojektide tulemusel pakutakse 

maakonnas kuut teenust: tugiisikuteenus, isikliku abistaja 

teenus, lapsehoiuteenus, päevahoiu teenus, 

koduhooldusteenus ja sotsiaaltransporditeenus. 

2. Valgamaa Kutseõppekeskuses töötab 

sotsiaalhoolekande kompetentsikeskus. 

3. Maakonnas on vähenenud toimetulekutoetuste 

saajate arv 10% võrra. 

4. Maakonnas on tõusnud tööhõive määr. 

Eesmärk 7: Valgamaa elanike tervise 

säilitamiseks ja parandamiseks on tagatud 

tervishoiuteenuste kättesaadavus 

maakonnas. 

 

1. Kolme tõmbekeskustesse on rajatud kaasaegse 

sisustusega esmatasandi tervisekeskused. 

2. Tõmbekeskustes on kättesaadavad statsionaarsed 

hooldusraviteenused. 

3. AS Valga Haigla on hinnatud tervishoiuasutus Kagu-

Eesti piirkonnas ja väljaspool Eestit. 

Eesmärk 8: Elanikkonna  terviseteadlikkuse 

ja tervisekäitumise arendamiseks on 

suurendatud paikkonna tervisedendusliku 

tegevuse võimekust  

1. Maakonna elanike terviseteadlikkus on paranenud. 

2. KOVides töötavad tervisedendajad. 

3. Kõikides omavalitsustes on valminud piirkondlikud 

terviseprofiilid ja tegevuskavad. 

4. Maakonnas on loodud võimalused tervislike eluviiside 

harrastamiseks. 

5. Maakonna haridusasutused on liitunud tervist 

edendavate asutuste võrgustikuga. 

6. Maakonna ettevõtjad väärtustavad tervislikku 

töökeskkonda. 
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Heade transpordiühendustega Valgamaa 
 
Oluline ülesanne on tagada Valgamaa inimestele head liikumisvõimalused nii Valgamaa piires, kui ka 

väljapoole maakonda. Vajalik on maakonna teedevõrgu jätkuv rekonstrueerimine. Tähtis on säilitada ja 

arendada ühistranspordiliine, mis ühendavad maapiirkondi suuremate keskustega, et tagada elanikele 

oluliste teenuste kättesaadavuse ning võimaluse maakonnakeskuses või ka kaugemal (nt Tartus) tööl 

käimiseks. Valga linna puhul on vajalik linnaliini pikendamine naaberlinna Valkasse. 

Globaliseeruvas maailmas on nii inimeste mobiilsus kui asukoha logistiline kättesaadavus 

konkurentsivõime olulised komponendid. Seda väljendavad järgmised trendid: 

 Üha enam eelistatakse elukohana miljööväärtuslikke kohti, kuid töökohad, kaubanduskeskused 

ja kultuuritarbimise võimalused paiknevad reeglina tiheasustusaladel. 

 Avalike teenuste kvaliteetne pakkumine on efektiivsem füüsiliselt koondada, kuid tagada tuleb 

kättesaadavus ühistranspordiga. 

 Tänapäeva reisiplaneerimine liigub internetipõhiseks ja transpordiliikide üleseks, st 

sõiduplaanide ja -piletite hankimine peab olema võimalik ühest kohast ja mugavalt. 

 Raudtee areng on Euroopa Liidus erilise tähelepanu all – Valgamaad mõjutavalt on vajalik kiire 

rongiühendus suunal Tallinn-Riia ja Riia-Peterburg. 

 Ühistransport on järjest kasutajasõbralikum – erilahendusi pakutakse nii puuetega inimestele, 

väikelaste vanematele kui ka jalgrattaga reisijatele. 

Valgamaa arenguvõimaluseks on ära kasutada oma potentsiaali teede ristumiskohana, kus läbivad teed 
viivad nii Tallinna, Tartu, Pihkva kui Riia suunal nii maanteid mööda kui raudteevõrgu kaudu. Valgamaa 
seisukohast on väga olulised meile lähedal asuvad Tartu ja Riia lennujaamad.  
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Eesmärk 9: Transpordiühendused maakonna siseselt ja üle piiride on kiired ning 
neid kasutatakse rohkem. 
 

Meetmed ja tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

9.1 Kiirete, mugavate ja turvaliste ühenduste loomine keskustega (kodu-kool-töö). Ühistranspordi 

kasutatavuse suurendamine. 

 Ühistranspordi (ÜT) uuringu regulaarne läbiviimine, külade elanike põhiliste liikumisvajaduste 

selgitamine ja ühistranspordiliinide vastav korraldamine. 

 Liinivõrgu optimeerimine, et muuta ühendused kiiremaks.  

 Valka ja Valga vahel lepitakse kokku linnaliinide pikendamises Valkasse. 

 Sõlmpunktide ja ÜT ooteruumide olukorra kaardistamine ja vajalike täienduste kokkuleppimine. 

 ÜT võimalusi reklaamitakse veebis, välireklaamina ja trükistel. 

 Õpilastranspordi ühendamine maakonnaliinidega. 

 Nõudepeatusteks innovaatiliste lahenduste väljatöötamine. 

 Säilitatakse tõmbekeskuste omavaheline ühendus ühistranspordiga. 
9.2 Kiirete ja mugavate maismaaühenduste loomine lähimate suuremate keskustega (Riia, Tallinn, 

Peterburi). Ühtse üleriikliku piletimüügi süsteemi laiendamine maakonda. 

 Informatsioon sõlmjaamades ja Valkas ülepiirilise ÜT võimaluste kohta. 

 Tallinn-Tartu-Riia kiire ümberistumiseta rongiühenduse taastamine (160 km tunnis). 

 Tartu-Valga liinil toimib rongiliiklus vähemalt viis korda päevas.  

 Koostöös MKMi ja Eesti Raudteega arendatakse Valga-Võru-Koidula suuna infrastruktuuri, 

koostatakse raudteeperroonide väljaehitamise projekt ja analüüsitakse võimalust panna käima 

reisijate- ning kaubavedu suunal Peterburgi-Riia. 

 Väikelennuvahendite maandumiskohtade kavandamine maakonnaplaneeringus ja kohalike 

omavalitsuste üldplaneeringutes.  

 Valga jaamahoonele ligipääsuvõimaluste parandamine (ligipääsuteed, parkimisvõimalused, 

teenused reisijatele jne). 

 Maakondade vahel paindlikuma transpordi korraldamine. 

 Elektriautode rentimise võimaluse loomine. 

 Rahvusvaheliste bussiliinide peatumise tagamine Valgas. 

 

9.3 Kergliiklusteede võrgustiku väljaarendamine ohutuks liiklemiseks ja teenuste parema 

kättesaadavuse tagamiseks. 

 Tagada lühematel distantsidel jalgrattaga liikumise võimalus ning propageerida seda. 

 Leida rahastus kergliiklusteede rajamiseks (EL ja muud vahendid), maakonna tõmbekeskuste 

ümber kergliiklusvõrgu väljaarendamine. 

 Jalgrataste rentimise võimaluse loomine koostöös ettevõtjatega. 
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Eesmärgi saavutamine 

Eesmärk Saavutamise indikaatorid, saavutustasandid 

Transpordiühendused maakonna 
siseselt ja üle piiride on kiired ning 
neid kasutatakse rohkem. 

1. Rahulolu ühistranspordiga paraneb 5% igas valdkonnas 

(Valgamaa elanike rahulolu-uuringu järgi 2012. aastal rongidega  

rahul 71% kasutajatest, üleriigiliste bussidega on rahul 78% ja 

maakonnabussidega 68% nende kasutajatest). 

2. Ühistranspordi kasutajate arv kasvab 5% aastas (2013 avalikel 

maakonnaliinidel 473 600 reisijat; rongidel  alustas reisi Valga 

mk-st 31 707 reisijat). 

3. Tõmbekeskuste (Otepää, Tõrva, Valga) vahelised 

ühistranspordi ühendused ei ole ajaliselt pikemad kui 60 min. 

 

 

Energiasäästlik Valgamaa 
 
Kui ressursid on piiratud, on eriti oluline nende hoolikam kasutamine. Üks võimalustest on energia 

säästmine ning suurem teadlikkus selles valdkonnas. 

Valgamaal on aastatel 2007-2013 rajatud mitmeid energiasäästlikke objekte. Sedalaadi uuendused 

jõudsid Valgamaale Eesti kui tervikuga võrreldes pigem varem. 

 Energiatõhusate ehitiste rajamise kogemuste mõningast omamist tuleb rõhutada ja kasutada ka 

edaspidi. 

 Kuna Valga linna rajatakse Logistika kompetentsikeskus, siis üheks esimeseks praktiliseks 

ülesandeks võiks kujuneda ühistranspordi energiatõhus ja vajadustepõhine korraldamine. 

Arendada välja efektiivne, keskkonnasõbralik ja mugav ühistranspordisüsteem, ohutu kergliiklus ja 

muuta auto alternatiivid mugavaks. 

Propageerida keskkonnasõbralike biokütuste kasutamist. 

Energia säästmise arendamisele tuleb kindlasti läheneda kompleksselt, eraldamata teineteisest 

tarbimist ja varustamist. 

Kindlasti peab tagama majandushoovad inimeste tarbimisharjumuste juhtimiseks energiasäästu suunas 

halvendamata oluliselt elukvaliteeti. 

Tuleb rakendada energiasäästlikumaid ning väiksemate energiakadudega seadmeid ja tehnoloogiad 

koos võimalike majanduslike motivaatorite ja toetusvahenditega. 

Muutuma peab inimeste suhtumine energiasse ning selle väärtusesse, kuid see peab toimuma ilma 

radikaalsete kõrvalmõjudeta elukvaliteedile ning sissetulekutele. 

Valgamaa linnades on hiljuti rajatud uued vee- ja kanalisatsioonisüsteemid. Paljude inimeste jaoks on 

nende kasutamine uus ja harjumatu. Ühtepidi õhutavad uued süsteemid vett rohkem kulutama, kuid 

teistpidi on vaja õppida kulutama optimaalselt. Külades ja hajaasustusega aladel on optimaalne rajada 

väiksemaid süsteeme. Rajatud on piirkondade (Valga, Tõrva, Otepää) keskustesse jäätmejaamad, mis 

toimivad võrgustikuna. Teadlikkust selliste kaasaegsete süsteemide võimalustest tuleb tõsta. 

 Tuleb korraldada koolitusi veeressursi tänapäevase kasutamise võimalustest. 
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 Seoses teadlikkuse tõusuga jäätmekäitluse osas tekivad uued ettevõtted, mis suudavad 

jäätmeid taaskasutada. Aidata kaasa selliste ettevõtete tekkimisele. 

 Energeetika üheks trendiks on koostootmisjaamade rajamine. Kuna koostootmisjaamade 

energiatõhusus on suurem tavapäraste katlamajade omast, siis tuleb selliste jaamade rajamist 

soodustada. See parandab ka mingis osas energiajulgeolekut. 

 Turismitalud (turismiettevõtted) Valgamaal on juba oma olemuselt keskkonnaga tihedalt 

seotud ja turismiettevõtete omanike keskkonnateadlikkuse tõstmine aitab tublisti kaasa nende 

müügipotentsiaali tõusule. Keskkonda vääristav ja säästev turismiettevõte on oluliselt 

jätkusuutlikum. Mida varem tehakse vastavad ümberkorraldused, seda kiiremini paraneb 

tootlikkus. 

 

Eesmärk 10: Energia- ja loodusressursside säästlikum kasutamine ja 
alternatiivenergia lahenduste juurutamine 

Meetmed ja tegevused eesmärgi saavutamiseks:  

10.1 Energiasäästlikumate hoonete ehitamine ja nende hooldamine  

 Korraldatakse säästliku majandamise alaseid koolitusi, eelkõige turismitaludele ja ühistutele.  

 Ökomajade ja ökotehnoloogiate laialdasem kasutuselevõtt. 

 

10.2 Alternatiivenergia laialdasem kasutamine 

 On kehtestatud vähemalt kolm detailplaneeringut, mille alusel hakatakse rajama energia 

koostootmisjaamu piirkondade keskustesse (Valga, Tõrva, Otepää). 

 Toimuvad alternatiivenergia alased koolitused, üks prioriteetne grupp on turismitalud. 

 

10.3 Loodusressursside säästlikum kasutamine maakonnas 

 Näidislahendused - vähemalt üks talu suudab majandada kaasaegsel tasemel ilma, et omaks 

välist energiaühendust. Vähemalt ühes külas osatakse kasutada talu piires toimivaid vee- ja 

kanalisatsiooni puhasteid, veekasutust on vähendatud separeerivate tualettide (vedelikku 

eraldav käimla) kasutamise teel. 

 Kättesaadava joogiveega elanikkonna protsent on suurenenud. Piirkondliku joogiveealase 

koostegevuse arendamine. Elanikkonna teadlikkuse tõstmine läbi tarbimisharjumuste 

muutmise. 

 Väikeste prügisorteerimisjaamade rajamine ja logistika jäätmete transpordiks kohtadesse, kus 

neid toormena kasutatakse. Kokkukandepunktide rajamine maakonna hajaasustuspiirkondades. 

 Korraldatud jäätmevedu ja pakendikonteinerite võrgustik toimivad. Jäätmejaamade võrgustikku 

on laiendatud hajaasustuse kokkukandepunktidega. Jäätmete sorteerimine toimib kohtadel 

(kodumajapidamised jne). Koolitused jäätmete sorteerimisest kohtadel. Inimeste 

keskkonnateadlikkuse suurenemine aitab kaasa jäätmete sorteerimise tõhusamale  

rakendamisele, mis vähendab ka jäätmete ohtlikkust. 

 Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks jäätmehooldust puudutavate kampaaniate ning teavitustöö 

läbiviimine nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. 



 

 47 

 Koolitusi veeressursi tänapäevase kasutamise võimalustest korraldatakse kodanikeühendustes, 

kuhu on tavaks kutsuda lektoreid. Artiklite avaldamine maakonnalehes. 

 Keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi haridusasutuste. 

 Maakonnas kolm vee-ettevõtet, veemüük ümberstruktureerida. 

 Valgamaa pinnaveekogude korrastamine. 

Eesmärgi saavutamine 

Eesmärk Saavutamise indikaatorid, saavutustasandid 

Energia- ja loodusressursside 
säästlikum kasutamine ja 
alternatiivenergia lahenduste 
juurutamine 

1. Energiamärgistusega hoonete osakaal tõuseb. 

2. ÜT kasutajate osakaal tõuseb. 

3. Kättesaadava joogiveega elanikkonna protsent on suurenenud. 
Piirkondliku joogiveealase koostegevuse arendamine. Elanikkonna 
teadlikkuse tõstmine läbi tarbimisharjumuste muutmise. 

4. Ladestatavate jäätmete hulk ühe inimese kohta väheneb. 
Teadlikkus on tõusnud, jäätmete taaskasutamise osakaal 
suurenenud. 

5. Valgamaal on piirkondade keskustes (Valga, Tõrva, Otepää) 3 
energia koostootmisjaama. 

6. On tekkinud energiasõltumatud asumid (1), kaasaegselt toimivad 
tsentraalsest vee- ja kanalisatsioonisüsteemist sõltumatud asumid 
(1). 

 

Atraktiivne ja tuntud Valgamaa 
 

Valgamaa kuvand Eestis on välja kujunemata. Märksõnadena on tuntud näiteks Otepää ja tema 

rahvusvahelised spordiüritused, Leigo järvemuusika, Tõrva Loits, Taagepera loss või Jaanikese 

krossirada, kuid nende seostatus Valgamaaga on nõrk. Täheldada võib suletud ringi, et kuigi Valgamaa 

on Eestis üks aktiivsemaid ürituste toimumiskohti, on valgamaalase identiteeditunnetus ja 

enesehinnang madal. See omakorda ei loo terviklikku positiivset imagoloogilist kuvandit Valgamaast 

väljapoole. Seetõttu on vajalik tegevusi arendada peamiselt järgmistes suundades: 

 Anname enam informatsiooni maakonnas toimuvast ja kaasame rohkem osalejaid maakonnast. 

Sellega kinnistame elanikele aktiivse maakonna tunnetust ning süstime eneseusku ja aktiivse 

osalemise vajadust. 

 Teavitame nii Eesti-siseselt kui ka oma välispartnerite kaudu Valgamaa üritusterohkusest ja 

puhkamisvõimalustest. Loome Valgamaast atraktiivse maakonna kuvandi, mis võib lisaks külastuste 

kasvule viia ka maakonnale soodsate investeerimis- ja/või elukohavalikute otsusteni. 

2011. aasta sügisel läbi viidud Valgamaa kuvandi uuringu järgi teatakse Eestis Valgamaad suhteliselt 

vähe, kuid maakonna maine on pigem hea kui halb. Positiivsemaid hinnanguid andsid need Eesti 

elanikud, kes on maakonda külastanud. 

Parim piirkonna turundaja on tema enda aktiivne kogukond, kes tegutseb ja annab sellest ka teada. 

Seetõttu peame oluliseks veelgi enam kohalike tegevuste paremat kajastamist. Internetiajastu teeb 

infopakkumise ühest küljest tehniliselt kergeks, kuid infokülluses on nö tähelepanukünnise ületamiseks 

vajalik tunduvalt strateegilisem koostöö turundustegevuses. 

 

https://valga.maavalitsus.ee/documents/180027/2279601/Kuvandi_aruanne.pdf/186a7756-fccb-48ba-9af2-eda3563e5f0a
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 Eesmärk 11: Valgamaa on atraktiivne ja tuntud 

   

Meetmed ja tegevused eesmärgi saavutamiseks:  

11.1 Lihtne ja arusaadav informatsiooni edastamine Valgamaal toimuva kohta 

 Maakonna turundus- ja kommunikatsioonimeeskonna loomine, tegevuskava väljatöötamine  ja 

tegevuste finantseerimine. 

 Maakonnaportaali valgamaa.ee pidev edasiarendamine, vastutava meeskonna 

komplekteerimine. 

 Korralised kohtumised pressiga koostööd tegevate ning kommunikatsiooniga tegelevate 

inimeste vahel (sh ajaleht Valgamaalane ja ERR korrespondent). 

 Maakonna  ja lähipiirkondade sündmuste, spordi- ja kultuuriinfo jms kogumine ja parem esitlus, 

ühtsete teemapõhiste (nt spordisündmuste või kultuurisündmuste) kalendrite koostamine. 

 

11.2 Maakonnas toimuva pidev kajastamine Eesti meediakanalites 

 Maakonna turunduse- ja meediastrateegia koostamine - ühiste põhimõtete kokkuleppimine 

maakonnas ning konkreetse tegevusplaani koostamine igaks aastaks. 

 Olulisemate riiklike ning kohalike meediakanalitega toimuvad regulaarsed kokkusaamised ja 

lepitakse kokku koostöös. 

 Vähemalt kord kvartalis viiakse läbi monitooring meediakajastuste kohta (meediaanalüüs). 

 Kvaliteetse info edastamine meediakanalitele maakonnas toimuvate sündmuste kohta. 

 Ürituste reklaamimisel rõhutatakse, et tegemist on Valgamaal toimuva üritusega. 

 

11.3 Valgamaa brändimine 

 Valgamaad tutvustavate ürituste korraldamine või nende korraldamisele kaasaaitamine, näiteks 

Valgamaa päev Tallinnas Raekoja platsil (võib toimuda ka muu ürituse raames). 

 Valgamaa olulisemate tähtpäevade tähistamine. 

 Valgamaa ja tema kolme piirkonna brändimine. 

 

Eesmärgi saavutamine 

Eesmärk Saavutamise indikaatorid, saavutustasandid 

Valgamaa on atraktiivne ja 

tuntud.  

1. Valgamaa FB lehe kasutajate arv kasvab aastaks 2020 100% (2014 
– 1090 kasutajat). 
2. Valgamaa külastajate ning ööbimiste aastakeskmine arv suureneb 
5%.   
3. Meediakajastuste arv kasvab. 
4. Valgamaad külastanud Eesti elanike % kasvab (2011. aasta 
Valgamaa kuvandi uuringu järgi ei olnud külastanud 25% Eesti 
elanikest ning 25% olid külastanud 5 või rohkem aastat tagasi). 
5. Eesti elanike teadmised Valgamaa üritustest kasvavad (2011. a 
uuringu järgi ei teadnud mitte ühtegi üritust 45% vastanutest). 
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Arenguseire 

 

Maakonna arengustrateegia koondab endas Valga Maavalitsuse, kohalike omavalitsuste, ettevõtjate, 

kolmanda sektori ja Valgamaa elanikkonna huvisid. Arengustrateegia rakendajaks on Valgamaa 

arengunõukogu, kuhu kuuluvad kõigi eelpoolmainitud osapoolte esindajad, et oleks tagatud võimalikult 

suur kaasatus ja avalikkus. 

Maakonna arengut on võimatu täielikult ette ennustada. Arengustrateegia näitab ära üldise raamistiku 

ja suundumused. Kavandatud tegevuste elluviimine aitab omakorda kaasa arengustrateegias püstitatud 

eesmärkide saavutamisele. 

Maakonna arengu suunamise tulemuslikkuse huvides on oluline mõõta toimivaid protsesse. Selleks 

kasutatakse iga-aastaselt välja antavat Valgamaa aastaraamatut ning nii riiklikku kui ka ametkondlikku 

statistikat. 2006., 2008., 2012. aastal on maavalitsuse tellimusel läbi viidud Valgamaa elanike rahulolu-

uuringud, mida on kavas korrata iga kahe aasta järel. 2007., 2011. ja 2014. aastal on viidud läbi 

Valgamaa ettevõtlusuuring, mida korratakse edaspidi kaheaastase intervalliga. 

 

Arengustrateegia muutmise ja täiendamise kord 

 

Korraline läbivaatamine ja täiendamine 

Arengunõukogu töökomisjonid esitavad iga aasta 31. oktoobriks ülevaate arengustrateegia ja selle 

tegevuskava täitmisest (sh muudatusettepanekud). Novembrikuu lõpus toimub arengunõukogu  istung, 

mille käigus antakse ülevaade arengustrateegia elluviimisest ning otsustatakse muudatuste 

kinnitamine. 

Erakorraline täiendamine 

Taotlus arengustrateegia muutmiseks ja/või täiendamiseks esitatakse kirjalikult arengunõukogu 

esimehele, kes suunab selle vastavasse töökomisjoni. Komisjon vaatab taotluse läbi 10 tööpäeva 

jooksul. Elektrooniline koosolek on aktsepteeritav vaid juhul, kui kõik komisjoniliikmed on andnud 

muudatusettepanekule oma poolthääle. Komisjoni ettepanek esitatakse arengunõukogu juhtrühmale. 

Taotlus ja komisjoni ettepanek vaadatakse juhtrühma poolt läbi 10 tööpäeva jooksul ning otsustatakse 

arengunõukogule kinnitamiseks esitamine. Arengunõukogu kutsutakse kokku ühe kuu jooksul. Nõukogu 

on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 liikmetest. Otsused võetakse vastu 

lihthäälteenamusega. 

 


