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Kokkuvõte Valga linnavalitsuse olulisematest tulemustest ja tegevustest 
juuni–august 2014

Aruanne 29. augustil Valga linnavolikogus
Linnavalitsus koos allasutustega
Valga linnavalitsus koos kõigi ametite ja mitmete allasutustega aitas 22.-23. juunil korraldada koos Kaitseliidu ja Vabariigi Presidendi kantseleiga üle-eestilist Võidupüha paraadi ja Maakaitsepäeva, mis seekord toimus Eesti ja Läti riikide ühistööna ja esmakordselt liikus üle riigipiiri Valgast Valkasse. Paraadi toimumisega on traditsiooniliselt seotud palju üritusi nagu näiteks Carol Illenzeeri heategevusfondi kontsert, muinastulede süütamine ja pärgade asetamine Vabadussõja monumendile. Eelkõige aidati korraldada külaliste vastuvõtmist, erinevaid üritusi ja liiklust.
Arenguamet
18. juunil toimus Valga linna ja ümbritsevate omavalitsuste kohtumine programmi „Kohaliku omavalitsuse tugevdamine” raames ekspert Mikk Lõhmusega.  Kohtumisel kaardistas ekspert omavalitsuste vajadused, et septembris toimuval seminaril  pakkuda välja konkreetne tegevusplaan.
	Programmist „Euroopa Noored” rahastatud projekti „Ohjad noorte kätte” raames viidi läbi noortele suveakadeemia 27.–29. juunil Nakatu turismitalus ning samas kohas toimus 8.–9. juulil suveakadeemia tuumikgrupi liikmetele analüüsikoosolek, kus leiti, et suveakadeemia korraldamine õnnestus ning arutati sügisel jätkuvate ürituste (kohalike koosolekute) formaati. Projekti on kaasatud Valga linna ja ümbritsevate omavalitsuste noored ning Valka Kihelkonnaduuma noortevolikogu esindajad, kokku osaleb projektis 80 noort vanuses 16–26 aastat. 
	Eesti-Läti-Vene piiriülesest koostööprogrammist rahastatud projekti „Teeme sporti” raames toimusid 31. mai – 3. juunil noorte saalihoki võistkondade vahelised võistlused ja 16.–19. juunil  noorte võrkpalli võistkondade vahelised võistlused Novoe Devyatkinos. Augustis valmistatakse ette projekti lõppkonverentsiks, mis  toimub 8.–10. septembril 2014 Novoe Devyatkinos.
	Valga linna tööandjatele korraldati 4. juuni hommikul üritus „Et Valgas oleks hea elada”, kus arutati ettevõtjatega selle üle, kuidas on üheskoos võimalik Valga linna arendada nii, et Valgas oleks jätkuvalt ja alati hea elada. Üritusel osales 22 tööandjat.
	Osaleti Töötukassa Valgamaa osakonna poolt kokku kutsutud „Liivimaa Töömessi” korraldamise nõupidamistel. Töömess toimub 27. septembril Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. 
	Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist sai toetust projekt „Valga Avatud Noortekeskuse piirdeaia ehitamine”. Augustis osaleti aia ehitaja leidmiseks hanke ettevalmistamisel.
	Osaleti 5.–9. juunil Valka Novadsi poolt korraldatud iga-aastasel sõpruslinnade kohtumisel, kus sel korral arutleti formaalse ja mitteformaalse hariduse võimaluste üle (projekt "Cross-border education, Professionally oriented education, Hobby education as supplement to General education", mis viidi läbi Euroopa Liidu toel läbi programmi "Kodanike Euroopa" ehk "Europe for Citizens"). Kohtumisel osales kokku 68 kodanikku, kes olid pärit nii Östhammarist (Rootsi), Durbuy'st (Belgia), Orimattilast (Soome), Uusikaupunkist (Soome), Weißenburg-Gunzenhausenist (Saksamaa), Tvrdošínist (Slovakkia), Kościeliskost (Poola), Kobylnicast (Poola) kui ka Valgast ja Valkast.
Haridus- ja kultuuriamet
1.	5.–8. juunini toimusid Valgas ja Valkas kaksiklinnade festivali „Helisev Liivimaa” pidustused. Nelja päeva jooksul toimus 34 erinevat meelelahutuslikku ettevõtmist (laat, kontserdid, kogupere sündmused, spordivõistlused, näituste avamised jne). 
Koostöös Eesti Sümfooniaorkestrite Liiduga sai esmakordselt teoks Liivimaa noorteorkestri kontsert kultuuri- ja huvialakeskuses, kus mängisid Valga, Valka, Tõrva, Otepää, Antsla, Nõo ja Karksi-Nuia muusikakoolide õpilased ja õpetajad. Dirigendiks oli Viljandi muusikapedagoog Anton Kogan.
8. juunil korraldati Pedeli paadiralli, kohal oli kakskümmend neli paati. 12. korda korraldati ka rahvusvahelist tänavajooksuvõistlust „Loskutov Cup 2014“. Jooksust võttis osa ligi 70 eri tasemel võistlejat. Kuulsamatest jooksjatest olid rajal ka EMil osalenud kolmikõest kaks - Liina ja Lily Luik, kes said naiste kaksikvõidu.
Liivimaa laadal koguti kauplejatelt saadud kauba eest heategevuslikul annetusloteriil 507 eurot, mis antakse Valga Jaani kirikule üle 2. novembril kirikus toimuval hingedepäeva kontserdil. 
2. 	5. juunil korraldati linnapea vastuvõtt Valga linna parimatele abiturientidele ja põhikoolilõpetajatele ning kutsutud olid ka parimad Valga muusikakooli lõpetajad. Kutsutud oli 16 üheksandate klasside kiitusega lõpetajat ja 9 gümnaasiumi lõpetajat – VGst 5 medalisti (3 kulda + 2 hõbedat) ja Valga VVGst 3 hõbemedalisti ning Valga Kaugõppegümnaasiumist 1 kuldmedalist ja Valga Muusikakoolist 3 parimat lõpetajat.
3. 	Linna 430. sünnipäeval 11. juunil korraldati Valga kesklinnas Valga ja Valka lasteaedade ühine pidupäevarongkäik ja sünnipäevapidu. Esindatud olid kõik kaksiklinna lasteaiad ligi 400 lapsega.
4.	15. juunil toimus laste lusikaüritus, kuhu oli kutsutud selle aasta jaanuaris, veebruaris, märtsis ja aprillis sündinud 32 (14 poissi ja 18 tüdrukut) uut Valga linna kodanikku oma vanematega.
5. 	14.–15. juuli toimus Valga-Valka tänavatel ja teedel Eesti ja Läti meistrivõistlused poolpikas triatlonis. Kahel päeval osales kokku üle 100 sportlase
6. 	22. juunil linnapargis korraldatud jaaniõhtul võeti Valga linnas vastu laulupeotuli ja süüdati muinastuli, mis 23. juunil teiste tuledega ühendati ühtseks võidutuleks.
7. 	4.–6. juulini Tallinnas toimunud XXVI laulu ja XIX tantsupeol „Aja puudutus, puudutuse aeg” osales Valga linnast 7 täiskasvanute kollektiivi ja 6 lastekollektiivi ligikaudu 300 laulja ja tantsijaga. 
8. 	Juunis alustas haridus- ja kultuuriameti  koosseisus tööd  spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Marten Lombiots, kelle töö põhieesmärk on Valga linna spordielu ning noorsootöö koordineerimine, arendamine ning linnas tegutsevate spordiklubide, noorteühingute ja noorte nõustamine.
9.	Juunis alustas Valga Muusikakooli direktorina tööd pikaajalise juhtimiskogemusega muusikapedagoog Tiia Parmo. Muusikakooli eelmine direktor Ants Loos otsustas direktoriametist loobuda ja pühenduda tööle muusikaõpetajana.
10. 	Juunis kuulutati välja konkursid kolme haridusasutuse direktori vabade /vabanevate ametikohtade täitmiseks. Lasteaed Kaseke direktor ja Vene Gümnaasiumi direktor esitasid avaldused sooviga jääda pensionile ja Valga Põhikooli direktor vahetas töökohta. Konkursile avalduste esitamise aeg oli kuni 31. juulini 2014. Augustis moodustati konkursikomisjonid, kuhu kuulusid nii asutuste kui ka linnavalitsuse esindajad. Lasteaed Kaseke direktori ametikohale laekus 2 avaldust, Valga Põhikooli direktori ametikohale 2 avaldust ja Valga Vene Gümnaasiumi direktoriks soovis saada 8 kandidaati. Komisjonid on nüüdseks töö lõpetanud ja lasteaed Kaseke direktoriks sai Maila Rajamets, Valga Põhikooli direktoriks sai Hannely Luik-Stogov ja 1. septembrist alustab Valga Vene Gümnaasiumi direktorina Marina Krotova.
11.	15. juulil toimus Valga linnas ajalooline korvpallimatš, kus kohtusid Eesti ja Läti rahvuskoondised. Võitjana väljus Eesti meeskond. Pealtvaatajaid oli väga palju, täidetud oli nii statsionaarne tribüün kui ka 150kohaline lisatribüün. Antud üritus näitas, et Valgas ja Valkas on väga palju korvpallipublikut.

12.	12. augustil korraldati Valga linnas Noortepäev. Noortel oli võimalik tutvuda erinevate asutustega (Rajaleidja, koolid jne), spordiklubidega ning pakuti ka meelelahutust.
13.	12. augustil korraldati Valga linnas esmakordselt Arnold Viidingu mälestusvõistlused, kus osaleti kuulitõukes, odaviskes ja kettaheites. Arnold Viiding oli Valgast pärit Euroopa meister kuulitõukes. Võistlusel osales Kätlin Tõllasson, kes on noor andekas kettaheitja ning võitis ka sellel aastal Eesti meistritiitli.
14. 	22.-24. august korraldati esmakordselt rahvusvaheline jalgpalliturniir Valka-Valga Football Cup 2014. Kohal olid võistkonnad Eestist, Lätist, Soomest, Leedust, Venemaalt ja Belgiast. Mängud toimusid Valka kunstmuruväljakul, Valga Kungla tänava kunstmuruväljakul ja keskstaadionil. Osalejad jäid turniiriga väga rahule ning soovivad osaleda ka järgmisel aastal.
15 	Kõik koolid ja lasteaiad on valmis alustama uut õppeaastat, 1. klassides on Valga Põhikoolis kokku hetkel 89 õpilast ja Valga Vene Gümnaasiumis 45 ning  Valga Gümnaasiumi 10. klassides 53 õpilast.
Kokku on käesoleval ajal Valga Põhikoolis 846 õpilast, Valga Gümnaasiumis 156 õpilast. Valga Vene gümnaasiumis on 368 õpilast, kooli gümnaasiumiastmes töötab 12. klass 14 õpilasega. Valga Kaugõppegümnaasiumis on kirjas 105 õpilast, neist 22 on põhikooliastmes (8.-9.kl), kooli komplekteerimine jätkub.
Käesoleval ajal on koolides kokku 1474 õpilast, õpilaste arv täpsustub 10. septembriks.
Valga Põhikoolis alustab tööd uus logopeed, matemaatikaõpetaja, 2 õpilasnõustajat, läbirääkimised käivad huvijuhi kandidaadiga. Valga Gümnaasiumis toimuvad läbirääkimised uue majanduse õpetaja Anu Reiljaniga TÜst, Valga Vene Gümnaasiumis ja Valga Kaugõppegümnaasiumis uusi õpetajaid ei ole.
Lasteaedade rühmade komplekteerimine toimub kuni 5. septembrini. Lasteaedade kohtadest puudust ei tohiks tekkida. Õpilaste ja laste nimekirjade täpsustamine toimub kuni 10. septembrini, siis kinnitatakse need Eesti Hariduse Infosüsteemis. Lasteaias Buratino on käimas õpetaja ametikoha konkurss. 
16. 	Töölt lahkusid sotsiaalpedagoog Aive Aru (Valga Rajaleidja keskusse infotöötajaks) ja lasteaedade logopeed Margit Aigro (Tartu lasteaeda logopeediks). Käimas on konkursid sotsiaalpedagoogi ja logopeedi ametikohtadele, avaldusi saab esitada 1. septembrini. Kevadel välja kuulutatud logopeedi konkurss õnnestus, 1. septembril alustab eestikeelse lasteaedade logopeedina tööd Reelika Voitk, esialgu 0,6 koormusega, ülikooli lõpetamisel suvel 2015. a 1,0 koormusega. 
17.	 Valmistati ette ja 28. augustil toimub Valga Hariduskonverents, millega antakse avalöök algavale õppeaastale 

Lisainformatsioon kultuuri- ja spordisündmuste kohta:
Koostöös Eesti Kontserdiga toimus kontserdisarja „Muusika Eestimaale” raames 10. augustil Valga Jaani kirikus kontsert XXVIII Rahvusvahelise Orelifestivali raames orelikontsert, kus esines Hans Davidsson Rootsist. 
Juulikuus korraldati koostöös Valga Jaani kirikuga kaks kontserti: 5. juulil toimus kontsert "Jalutuskäigud Hugo Lepnurmega". Orelil mängis Ines Maidre, viiulitel Eugen ja Ingmar  Simson-Valtin. Kontsert oli pühendatud organist Hugo Lepnurme 100. sünniaastapäevale.
28. juuli kontserdil "Baroki kuldsed helid" esinesid Denis Kasparovitch Eestist, Denis Makhankov ja Dina Ikhina Venemaalt ning Ilona Birgele Lätist.
Kantselei
1.	Valga Linnavalitsuse korraliste istungite (4.06, 18.06, 2.07, 11.07, 6.08 ja 19.08) ning erakorralise istungi (13.06) ettevalmistamine ja läbiviimine. Istungitel võeti vastu 78 üksikakti (korraldus) ja 1 üldakt (määrus)
2.	Riigihangete komisjoni koosolekute korraldamine ja läbiviimine (3.06, 9.06, 19.06, 14.07, 28.07, 6.08 ja 18.08). 
3.	Valga linna lehe 2014. aasta teise numbri koostamine, toimetamine ja väljaandmine. Leht jõudis lugejateni augustikuu alguses. Peamised teemad: Valga linna aukodanik, VI Rahvusvaheline Valga Militaarajaloo Festival, põllumajanduse ja teehoolduse seadmete müügiga tegeleva ettevõtte Sami Masinakeskus tutvustus, Valga hariduskonverents. 
 4. Rahvastikuregistri andmetel Valga linna elanike arv 01.08.2014. a seisuga 13 379 elanikku (01.06.2014 seisuga 13 397 elanikku). 2014. aastal 01.01 kuni 31.07. Valga linna elanike liikumised: sündis 63 isikut, suri 109 isikut, Valga linna saabunud isikute arv 203, Valga linnast lahkunud isikute arv 188 ning Valga linna piirides toimunud isikute liikumised 428 isiku puhul (ühest elukohast teise). 
Linnahooldusamet
1. Linna heakorra valdkonnas, heakorraspetsialistide haldusalas:
1)  Linna hooldusterritooriumidel-haljasaladel, mille hooldustsükkel on 10 päeva, on teostatud seoses Võidupüha paraadi, jaanipäeva ning militaarfestivali raames toimunud üritustega juuli- ja augustikuus lisaks graafikujärgseile niitmistöödele  täiendavaid niitmisi kokku ligi 26 000 m2.
2) Valga linna lepingupartneri AS Eesti Keskkonnateenused töödest:
- Juunis-augustis greiderdati  2. hooldustasemega kruusatänavaid ja kitsamates kohtades tasandati neid traktori tagahaakes oleva tapp-sahaga.
- Juuni- ja juulikuus tehti tolmutõrjet kaltsiumkloriidiga (CaCl2) Saviaugu tn  ja nn Tivoli platsil (Pärna pst parklas) kokku ligikaudu 5500 m2.
- 25. augustil alustati imurmehhanismiga tänavarentslite puhastamist põhitänavail.
2. Tegevused haljastuse valdkonnas, linnaaedniku haldusalas
21. juuniks lõpetati Kesk - Vabaduse - J. Kuperjanovi tn ringristmiku ja Kesk tn haljasalade ehitus ning kujundamistööd, kasutati ligi 600 lilletaime, rajati umbes 500 m2 murupinda sh paigaldati 400 m2 murumätast. Töödele kaastati lisaks LHA töötajaile FIEd Enn Viikmäe, Ene Arikainen ja Ülle Susi.
Esmakordselt teostasime katse korras juulis-augustis  valitud tänavatel tänavapuude pügamist, mida riigis levinud praktika kohaselt tehakse tavaliselt talvel, kuna tegijale on talvel-varakevadel mugavam töid teha, pole segavaid puudelehti ning tellijale tuleb ka odavam.
Probleem seisnes selles, et teatud puude (vahtrad, saared) eriti aktiivne kasvuperiood on kevadel just peale lõikust. Pügamine aktiviseerib kasvu ning nii kasvavad nende pügatavate puuliikide võrsed  suve lõpuks eriti pikaks ning ulatuvad sageli liinideni, tööde kasutegur kannatab.
Hilisemal lõikusel peaks  üldmulje lõikusest jääma parem,  juurdekasvanud võrsed ei tule nii pikad ja tööde teostamiseks tehtud kulutused on otstarbekamad.
3)   Koostatakse sügisese suuremate puude hoolduslõikuse kava. Hoolduslõikuse käigus eemaldatakse kuivad, murdunud ja vigastatud oksad. 
3. Teede ja tänavate ja liikluskorralduse valdkonnas: 
Kesk tn allee kõnnitee ning Pedeli jõe poolse kõnnitee renoveeriti kogumaksumusega umbes 19 000 eurot 
Viidi läbi hange Allika tn asfaltkatte taastamise kohta, tööd teostas AS Tavt, maksumus oli u 45 000 eurot.
	Löökaukude ja tänavate jooksva remondi tööd, mille teostamise leping sõlmiti OÜga Üle, lõpetati  31. juuliks.
Tööde mahus paigaldati ligi 2500 m2 asfaltbetooni eelneva vana asfaldi freesimisega, löökaukude pigi ja killustikuga löökaukude ja pragude remont ligikaudu 3000 m2
Tööd tehti kolmel perioodil:
maist kuni 5. juunini teostati asfaltbetooniga teederemonti ning bituumenemulsiooni ja killustikuga löökaukude ning pragude remont, 
7. juunist kuni 20. juulini bituumeni ja killustikuga löökaukude ja pragude remonti, Saviaugu tn ja Siili keskuse teelõigu lagunenud katendi ülesfreesimistööd,
25. juunist kuni 31. juulini bituumenemulsiooniga ja killustikuga löökaukude remont .
Tööde kogumaksumuseks kujunes 107 536 eurot.
	Juulikuus teostati Saviaugu tn lagunenud teekatendi ülesfreesimine 5000 m2, freesipuru profileerimist ja tihendati ning töödeldi kaltsiumkloriidiga tolmutõrjeks. Tööde kogumaksumus 18 000 eurot koos käibemaksuga.

4)	Tänavate joonimistööd teostati kahes etapis: jalakäijate ülekäiguradade tähistuse uuendamine termoplastiga (kogumaksumus 2922 eurot), ning tänavate ja parklate joonimistööd kogumaksumusega 8770 eurot tööd teostati 85% ulatuses 21. juuniks ning 15 % 31. juuliks.
5)	Vabaduse tn ja Jaama tn-le paigutati juulikuus jalakäijate reguleerimata ülekäiguradadele ohutussaared kogumaksumusega 2376 eurot ning täiendavad ülekäiguraja tähistamise liiklusmärgid ning parkimist kitsendavad piirangud
Selgituseks ja põhjenduseks võetud liikluskorralduslike meetmete vajalikkuse kohta:
	Reguleerimata ülekäiguraja piirkonnas peab liikluskeskkond olema kujundatud (välja ehitatud) inimese füüsilisest või emotsionaalsest seisundist tingitud mistahes juhuslikkusega, ootamatusega, mittemärkamise, tähelepanematuse või unustamisega põhjendatavaid faktoreid miinimumini viivalt ning kaasliiklejaid mittearvestavat käitumist tõkestavalt.
	Ületatava sõidutee osa ülekäiguraja piirkonnas on kujundatud võimalikult kitsaks, et tagada jalakäija lühiajaline viibimine ohutsoonis.

Reguleerimata ülekäiguraja ohutust parandab see, kui see ei kulge jalakäijale ühes etapis ja on tõkestatud sõidukite parkimine sõidutee ületamist ootava jalakäija märkamiseks vajalikus nähtavustsoonis. 

Lühiülevaade Valga veemajandusprojektist 
Ühtekuuluvusfondi IV taotlusvoor
Projekti kogumaksumus on 2 769 662,50 eurot, millest ÜF toetus on 2 658 787,40 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood algas 05.07.2013 ning lõpeb 31.03.2015.
Teostatakse Osa 2 raames planeeritud tööd - Valga linna vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd Kungla, Turu, Oja, Allika, Jaama, Pargi, Köie, Lai, Vabaduse, Aia, Raudtee, Võru tn jne piirkonnas, mille raames:
 - paigaldatakse ca 3,6 km veetorustikku;
 - paigaldatakse ca 2,8 km kanalisatsioonitorustikku; 
 - paigaldatakse ca 1,3 km sademevee kanalisatsioonitorustikku;
 - paigaldatakse ca 0,12 km survekanalisatsioonitorustikku;
 - rekonstrueeritakse 2 reoveepumplat. 
Leping tööde teostamiseks on sõlmitud konsortsiumiga AS Merko Infra/AS Merko Ehitus 08.08.2013. Tööde teostamise tähtaeg on 30.09.2014. Omanikujärelevalvet teostab AS Infragate Eesti.  
Sõlmitud on täiendav lepingukokkulepe ASiga Merko Infra  „Valga linnas Kungla tn teekatete taastamise ehitustööd“. Tööde teostamise tähtaeg on 30.09.2014. Omanikujärelevalvet teostab AS Infragate Eesti.  
Hetkeseis: 
Kõik torutööd on lõpetatud. Käsil on teekatte taastamise tööd Kungla tänaval. Asfalteerimisega alustatakse 28.08.2014. Esimene kiht asfalti on kavas maha panna hiljemalt 03.09.2014. 
Seoses kooli algusega on üle vaadatud ja garanteeritud õpilaste (jalakäijate) ligipääs koolile. 
IV taotlusvooru raames on plaanis soetada veel torustike hooldustehnikat: 
	kanalisatsiooni survepesuauto
	laadur-ekskavaator ja hooldusauto


Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 14.08.2014. Hetkel on käsil pakkumuste hindamine. 
Linnamajandusamet
1. Linnavara valdkond
	Enampakkumise teel müüdud kinnistud Pikk tn 41 lõpphinnaga 3000 eurot.
	Enampakkumise teel müüdud kinnistu Kungla tn 44 lõpphinnaga 3000 eurot.
	Lõpetatakse rannavalveteenuse osutamine seisuga 31. august.

2. Registrid
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise avalduste/taotluste menetlemine - vastu võetud 34 korraldust, esitatud 66 taotlust/avaldust, teenindatud ja nõustatud 27 jäätmevaldajat.
Maksualuste maade andmekogusse tehtud kandeid  korteriomandi omanike ja kinnistu omanike vahetuste kohta, samuti omanike elukoha muudatuste kohta -177.
Jäätmevaldajate registrisse tehtud kandeid vastu võetud korralduste kohta, kinnistu omanike vahetuste kohta ja omanike elukoha muudatuste ja arhiveerimiste kohta - 88.
Kalmisturegistrisse tehtud kandeid surnud isikute, matjate ja kalmistu platsi valdajate kohta - 35
	Kalmistu plaanidele tehtud 30 kannet.
3. Maakorraldus
Isikliku kasutusõiguse seadmine linnatänavatele.
Aadressiandmete korrastamine (Laatsi tänav).
Hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute lõpetamine Kuuse tn 8, Peetri tn 3.
Maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine Sambla tn 6.
Maa ostueesõigusega erastamise menetlustähtaegade määramine Riia tn 10, Uus tn 31, Toominga tn 2.
Tartu tn 2 sundvõõrandamise algatamise ettepaneku esitamine Valga maavanemale (praegu käib sundvõõrandatava vara hüvitise kindlaksmääramine asukohajärgse kohtutäituri poolt). Vabariigi Valitsuse korraldus sundvõõrandamise kohta sai Tartu tn 2 hoone omanikule teatavaks 19.07.2014.
4. Ruumiline planeerimine
Valli tn 34 detailplaneeringu avalikustamine.
	Pika, Soo, Roosi ja Petseri tänava kortermajade kvartali detailplaneeringu algatamine.
	8. kvartali muinsuskaitse eritingimused koostatud.
	Karula valla liivakarjääri detailplaneeringu vaide arutelu Valga maavanema juures 28.08.2014.
	Valga ja Valka piiriala ruumilise arengu kavandamine.
	Laatsi tn 20 krundi jagamine kehtiva detailplaneeringu järgi.
5. Ehitusvaldkond
Väljastatud ehituslube 19 (3 lammutamiseks, 8 rajatiste ja tehnovõrkude püstitamiseks, 7 hoonete püstitamiseks ja rekonstrueerimiseks ja 1 tänava rekonstrueerimiseks
	Projekteerimistingimused väljastatud 12 juhul (5 rajatiste püstitamiseks ja 7 hoonete püstitamiseks ja rekonstrueerimiseks).
	Väljastatud 6  kirjalikku nõusolekut väikeehitiste püstitamiseks.
	Väljastatud 8 kirjalikku kooskõlastust.
Tehtud 4 ettekirjutust hoonete omanikele.
Viidi läbi uurimisprogramm 26 üliõpilase osalusel selgitamaks välja linna kruntide kasutusotstarve ja ulatus.
	Valga kruntide kasutuse andmebaasi digitaliseerimine ja korrastamine.
	Valga kruntide kasutuse kaartide väljatöötamine.
	Noortekeskuse piirdeaia eskiisi koostamine ja ehitajaga lepingu sõlmimine.
	Riigigümnaasiumi projekteerimiskoosolekutel osalemine. 
	Asenduskodu ehituskoosolekutel osalemine.
	Garantiitööde korraldamine jaamahoones ja põhikoolis.

6. Linnamets
Teostati linnametsas valgustusraieid ning kuusenoorendike hooldust.
	Tehti järelvalvet kobraste tegevuse üle Tambre ojal.

Rahandusamet
Koostatud on eelarvestrateegia aastateks 2014–2018 ja see on läbinud avaliku arutelu kohtumisel linnarahvaga.
Osaleti mitmete suurte projektide aruannete koostamisel (näiteks töötutele suunatud INNOVE projekti lõpparuanne).
Rahandusministeeriumile on esitatud poolaasta eelarve täitmise andmik  ja raamatupidamise saldoandmik.
Alustatud on algandmete kogumisega 2015. aasta eelarve koostamiseks.  
Planeeritav ajagraafik:
- kuni 15. oktoober algandmete kogumine ja süstematiseerimine,  volikogu liikmetelt ettepanekud esialgsesse eelarvesse (prioriteedid)
- kuni 31. oktoober esialgse eelarve koostamine
- kuni 10. november läbirääkimised allasutustega
- 19. november eelarve valitsuse istungil suunamaks volikogusse 1. lugemiseks
- 29. november eelarve 1. lugemine volikogus
- kuni 5. detsember parandusettepanekute esitamine 
- 10. detsember eelarve valitsuse istungil suunamaks volikogusse 2. lugemiseks ja vastuvõtmiseks
- 19. detsember eelarve 2. lugemine ja vastuvõtmine volikogus.
Sotsiaalabiamet
Mais maksti toimetulekutoetust 290 perele summas 51739 eurot, juunis 273 perele 46 001 eurot ja juulis 258 perele 41 968 eurot.
Vajaduspõhist peretoetust maksti mais 89 perele summas 1295 eurot, juunis 95 perele 1371,37 eurot. Juulis maksti samapalju kui juunis.
Hooldajatoetust määrati mais 118 isikule summas 2010 eurot, neist 22 hooldaja eest maksti sotsiaalmaksu,  juunis 119 inimesele summas 2024 eurot, 21 eest maksti sotsiaalmaksu. Juulis 118 korral 1994 eurot, neist 20 hooldaja eest maksti sotsiaalmaksu.
Puudega inimese toetust maksti mais 329 inimesele summas 3890 eurot, juunis 330 juhul 3900 eurot ja juulis 327 isikule 3870 eurot.
Linna eelarvest täiendavaid sotsiaaltoetusi maksti maikuu jooksul 137 korral kokku 2285 eurot ja sotsiaalteenuseid 46 juhul summas 1872 eurot, juunis toetusi 297 korral summas 6021 eurot ja teenuseid 63 juhul 3080 eurot. Juulis sotsiaaltoetusi 162 korral summas 2804 eurot ja sotsiaalteenuseid 107 juhul 2884 eurot.
Linna sihtgrupi toetuste maksmise kohta perioodil 01.01.-31.07.2014 annab  ülevaate alljärgnev tabel:
2014. a 
Sünd 1.
 
Sünd 2.
 
Sünd 3. 
 
Ranits
 
Kool 3 (Kolme- ja enama-lapselise pere koolitoetus)
 
Matus
 
Kuu
arv
summa
arv
summa
arv
summa
arv
summa
arv
summa
arv
summa
Jaan
10
1300
7
700
8
800
 
 
6
780
6
720
Veebr
8
1040
4
400
4
400
 
 
3
390
14
1680
Märts
10
1300
8
800
8
800
 
 
3
390
11
1320
Aprill
2
260
7
700
7
700
1
100
1
130
14
1680
Mai
10
1300
4
400
8
800
 
 
1
130
18
2160
Juuni
3
520
6
600
6
600
30
3000
7
910
18
2160
Juuli
13
1690
7
700
5
500
45
4500
3
390
14
1680
KOKKU:
56
7410
43
4300
46
4600
76
7600
24
3120
95
11400
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