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Kokkuvõte Valga linnavalitsuse olulisematest tulemustest ja tegevustest 
oktoober 2014

Aruanne 31. oktoobril Valga linnavolikogus
Arenguamet
Lõppes Eesti-Läti-Vene piiriülesest koostööprogrammist rahastatud projekt „Teeme sporti”.  Projekti eesmärk oli tihendada koostööd kolme riigi spordivõistkondade vahel. Projekti raames organiseeriti kaks konverentsi (avakonverents mais 2013 Valgas ja lõpukonverents septembris 2014 Novoe Devyatkinos), 6 rahvusvahelist võistlust noorte võistkondade vahel: 2 jalgpallis, 2 saalihokis ja 2 võrkpallis. Kõik projektis osalevad meeskonnad said vajaliku inventari ning spordivarustuse. Projekt kestis 18 kuud aprillist 2013 kuni 14. oktoobrini 2014. Projekt oli edukas ning täideti kõik püstitatud eesmärgid ning on alustatud koos partneritega projekti lõpparuande koostamist.      
Projekti „Kahe maailma piiril” (NG kollased raamid Lõuna-Eestis) raames koostati innovatsioonimarsruut kogu Lõuna-Eesti kohta. Valga linnas lisatud objektid: VIKP, lasteaed Kaseke ja Valga Haigla. Lõppes ka foto- ja videokonkurss. 
Projekti „Ohjad noorte kätte” raames viidi läbi teised kohalikud kohtumised Karula ja Taheva vallas. Valga, Valka ja Hummuli viisid läbi ühisürituse ning alustati projekti aruandluse koostamisega. 
	Korraldati Valga  linna ettevõtjatele hommikusöök 22. oktoobril Valga raekoja saalis. Kohtumisel oli võimalik  kiirelt ja operatiivselt edastada olulist informatsiooni nagu Valga linna prioriteetsed projektiideed, tagasiside Töötukassa esindajalt Liivimaa Töömessi kohta ning ülevaade linna tööstusalade kaardistamise tulemustest ja arendamise võimalustest. Üritusel osales 25 ettevõtjat.  
Koordineeriti prioriteetsete projekti-ideede esitamist maakonna piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava juurde, mille jaoks planeeritakse vahendeid taotleda piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest 2014–2020.  Olulised projektiideed Valga linna jaoks on: Valga linna tööstusalade arendamine ja vajalike ühendusteede rekonstrueerimine, linnasüdame ehk 8. kvartali rekonstrueerimine ning SA VIKP militaarteemapargi arendamine (prioriteetne järjestus puudub).
Täiendati regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi 15. septembril esitatud  taotlust „Valga linna lasteaedade Pääsuke ja Buratino mänguväljakute rekonstrueerimine” vastavalt EASi poolt saadud tagasisidele ning nõustati MTÜ Jalgpalliklubi FC Warrior taotluse „Kungla tänava kunstmuruväljaku olmehoone rekonstrueerimine” täienduste esitamisel. Toimusid objektide kohalikud paikvaatlused. 
Koordineeriti kultuuriministeeriumist eraldatud otsetoetuse investeeringutoetuse taotluse koostamist  Valga Vladimiri Jumalaema Kiriku renoveerimistöödeks. Tutvuti kirikus kohapeal investeeringuvajadustega, mille alusel taotlus koostada. Raha on eraldatud, kuid esitada tuleb taotlus konkreetsete tegevuste kirjelduse ja eelarvega. 
	Tegeleti projekti „Valga Avatud Noortekeskuse piirdeaia ehitamine“  koordineerimisega. Projekt sai rahastuse regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist.  Oktoobris toimus aia ehitus hanke võitnud firma poolt ning aasta lõpuks koostatakse projekti aruandlus. 

Haridus- ja kultuuriamet
Korraldati õpetajatepäeva vastuvõtt ( 5. oktoober) Valga linna pedagoogidele, esindatud olid kõik Valga linna koolid, sh Jaanikese kool ja Valgamaa Kutseõppekeskus. Osales 298 pedagoogi, tagasiside oli väga positiivne – kõik see näitab ürituse jätkusuutlikkust. 
Korraldati koolituspäev (23. oktoober) algklasside õpetajatele uue õppekirjanduse teemal koostöös kirjastusega Skriibus. Osalesid nii algklasside kui ka lasteaedade  koolieelikute rühmade õpetajad. 
	Koostöös UNICEF Eesti esindusega korraldati koolitusseminarid (2. okt) Valga linna pedagoogidele ja koolinoortele, noortevolikogu liikmetele teemadel „ Laps meie linnas" ja „Meie Linn on meie kodu". Osales 45 pedagoogi ja 28 õpilast/ noort ning kaasatud olid ka nende juhendajad.
	Viidi läbi turvareid lasteaias Buratino, tehti mitmeid ettepanekuid laste turvalisuse efektiivsemaks tagamiseks. Lasteaed on tehtud ettepanekuid oma töös arvestanud. 
	Osaleti lasteaedade hoolekogude töös. Ühe  ettepanekuna tõid hoolekogude liikmed välja  pedagoogide ja õpetaja abide töötasude tõstmise vajaduse. Ettepanekud on direktoritel edastatud 2015. a eelarvesse.
Logopeedid tegelesid lasteaedades logopeedilist abi vajavate lastega. Logopeedilist abi saavad Buratinos 28, Kasekeses 24 last, Walkos 20 last, Pääsukeses 35 last. Nõustati lapsevanemaid ja anti logopeedilist abi 4-le kodusele koolieelses vanuses lapsele.
Alaealiste komisjoni jaoks valmistati ette materjalid kahe koolikohustusliku õpilase kohta, esitati taotlused.
Sotsiaalpedagoogid viisid läbi 4 kodukülastust, nõustati 12 lapsevanemat ja 15 õpetajat ning 22 õpilast, viibiti politseis alaealiste ülekuulamiste juures, viidi läbi ümarlaua nõupidamisi õpilase käitumise arutamiseks ja kasvatusmeetmete rakendamiseks.
Tegeldi teiste omavalitsuste koolides õppivate koolikohustust eiravate Valga linna koolikohustuslike õpilasetega (3 õpilast) ja rakendati meetmeid. 
	Taotleti lisavahendeid haridus- ja teadusministeeriumilt Valga Gümnaasiumis vene keeles toimuvate ainetundide täiendavaks rahastamiseks. Taotlus rahuldati ja HTM eraldas sihtotstarbeliselt 13 477 eurot tööjõukuludeks kuni 2014. aasta lõpuni. 

4. oktoobril toimus Valga kesklinnas seitsmes Liivimaa Mihklilaat ja rahvalik pidu. Tegeleti antud sündmuse üldkoordineerimisega ja tegevusprogrammide koostamisega ning kokkulepete sõlmimisega. Erinevate kaubaartiklitega kauples laadal 260 kauplejat. Laadal koguti kauplejatelt saadud kauba eest heategevuslikul annetusloteriil 507 eurot, mis antakse Valga Jaani kirikule üle 2. novembril kirikus toimuval hingedepäeva kontserdil. 
Kuulutati välja konkurss munitsipaalmuuseumi, Valga Muuseum direktori ametikohale.
Koostöös Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusega töötati välja kultuuri- ja huvialakeskuse uued kino piletihinnad, ruumide, tehnika ja inventari rendihinnad, mis kinnitati 22. oktoobri linnavalitsuse istungil.
31. oktoobril avatakse uue tehnoloogiaga kino, tagatud on mugavus ja hea vaadatavus. Valga kultuuri- ja huvialakeskuse teatrisaali paigaldati 3D-tehnoloogiat toetav täiesti uus 4K- valmidusega Sony digitaalne kinoprojektor. Digitaalse kinoprojektori tarnis ja paigaldas Eestis Sony tehnoloogiat esindav OÜ Miterassa. Filme näidatakse nüüd sagedamini ja erinevatel päevadel teatrietenduste ja kontsertide vabal ajal. Ettepaneku koostööks ja projektis "Kinode digiteerimine Lõuna-Eestis: Võrus, Valgas ja Tartu Elektriteatri art-house kinos" osalemiseks tegi Valga ja Võru linnale Elektriteatri juht Andres Kauts. Valga kino digitaliseerimine läks maksma 70 000 eurot, sellest andis 40 000 eurot Eesti Kultuurkapital ja Valga linnavalitsus eraldas 30 000 eurot oma eelarvest. 

 4. oktoobril korraldati Valga linnas koostöös programmiga  Move week’iga Liivimaa spordilaat ja rattaparaad,  kus olid ennast tutvustamas mitmed Valga spordiklubid. Laada lõpetas rattaparaad läbi kahe linna. Tegemist oli ka üle-Euroopalise liikumisnädalaga.
	Osaleti (10. okt ja 24. okt) noortevolikogu istungitel. Päevakorras oli liikmete aktiivsus ja edaspidised plaanid. Noored soovivad ise korraldada Valga linnas öökino ning planeeritakse ühist aastalõpu üritust, et selle läbi volikogu rohkem ühendada ning üksteist tundma õppida.
14. oktoobril toimus Valga spordihallis nõupidamine koos Valka spordijuhtidega. Räägiti läbi 2015. aasta spordikalendri osas ning alustati 2015. aasta Valka-Valga Football Cup läbirääkimistega.
24. oktoobril toimus Valga spordihallis Valga Spordi ja Valga Linnavalitsuse koostöös „Vaheaja spordipäev“. Eesmärk oli laste sportlik vaba aja sisustamine koolivaheajal. Kokku osales antud üritusel üle 20 lapse, kes mängisid erinevaid pallimänge ning võistlesid teatejooksudes.
	28. oktoobril korraldati Valga Spordihallis noortega tegelevate klubide ümarlaud, kus arutleti Valga noorte spordi hetkeseisu ning käidi välja ettepanekuid, kuidas muuta olukorda veelgi paremaks.
	Alustati projekti koostamist, et tulevikus ühendada Pedeli virgestusala ning Priimetsa terviserada. Projekt esitatakse  Swedbank  fondi, mis toetab terviseradade planeerimist, ehitust ning tegeletakse algsete plaanide kokku panemisega.
Lisainformatsioon kultuuri- ja spordisündmuste ja muu kohta:
Koostöös Eesti Kontserdiga toimus kontserdisarja „Muusika Eestimaale” raames 10. oktoobril Valga Muusikakoolis kontsert Kanada Quasar Saxophone Quartetilt. 
Koostöös uue mittetulundusühinguga JazzClub Walk ja Eesti Jazziliiduga pandi alus uuele traditsioonile, kohvikus Säde hakkavad toimuma JazzClub Walk õhtud. Esimesel üritusel 9. oktoobril esines Kari Ikoneni trio. 
Mittetulundusühing Ansambel Oduvantšiki korraldas 25. oktoobril Valga kultuuri- ja huvialakeskuses eakatele ilusa sügisese „Kübarapeo”.
Rahvusvahelisel muusikapäeval, 01. oktoobril toimus Valga Jaani kirikus kontsert, kus esinesid Valga ja Valka muusikakoolide õpilased ja õpetajad.
Oktoobris külastas Valgat 3 kutselist teatrit: Teater Nuku, Vanemuise teater, Komöödiateater ja etendati 2 lasteetendust ja kaks täiskasvanute etendus. Vaatajaid oli kokku 1350.
18.–19. oktoobril toimus Valgas esmakordselt pop/jazz kooride konkurssfestival „Lauluragin”. Osales 10 suurepärast koori üle Eesti, neist 3 olid Valga omad koorid.
11. oktoobril toimusid Valga linna lahtised meistrivõistlused saalihokis, kus osalesid võistkonnad Eestist, Lätist ja Venemaalt. Samal päeval toimus veel Valga linnas Romuring, mis tõi Valka hulgaliselt motospordi huvilisi.
18. oktoobril oli ülemaailmne squashipäev ning selle raames toimus Valga squashiklubi avatud uste päev.
13. oktoobril alustas tööd uus sotsiaalpedagoog (endine sotsiaalpedagoog asus tööle Rajaleidjasse infotöötajana) Liina Taits, kelle tööülesanneteks on Valga Põhikooli õpilaste probleemide erapooletu lahendamisele kaasaaitamine ja eesmärgiga aidata kujundada häid suhteid koolis õpetajate ja õpilaste ning õpilaste endi vahel. Liina Taits on elupõline valgalane ja Valga Gümnaasiumi vilistlane ja saanud rakendusliku kõrghariduse Tartu Kõrgemast Meditsiinikoolist ja täiendanud oma teadmisi erinevatel täiendkoolitustel sotsiaal- ja õigusvaldkonnas. Tänaseks on Liinal töökogemust 13 aastat 
Justiitsministeeriumi haldusalas, kus üheks tööülesandeks oli tegelemine noortega, kes olid seadustega pahuksisse sattunud.

Kantselei
1. Valga Linnavalitsuse erakorraliste istungite (09.10, 22.10 ja 29.10) ettevalmistamine ja läbiviimine. Istungitel võeti vastu 84 üksikakti (korraldus) ja 1 üldakt (määrus).
2. Riigihangete komisjoni koosolekute korraldamine ja läbiviimine (9.10 ja 17.10). 
3. Reklaamide ja teavitamisega aidati kaasa 4. oktoobril Valga kesklinnas toimuva Liivimaa Mihklilaada korraldamisele. Eelmiste aastatega võrreldes oli rohkem nii kauplejaid kui külastajaid. Jagati linna lehti ja uuriti valgalaste arvamust lehe jagamise osas, enamus soovis ajalehte postkasti.
4. Aidati kaasa 18.–19. oktoobril toimunud pop/jazz kooride konkurssfestivali reklaamimisele ja teavitamisele.
5. Rahvastikuregistri andmetel Valga linna elanike arv 01.10.2014. a seisuga 13 333 elanikku (01.09.2014 seisuga 13 361 elanikku). 2014. aastal 01.01 kuni 30.10. Valga linna elanike liikumised: sündis 91 isikut, suri 153 isikut, Valga linna saabunud isikute arv 286, Valga linnast lahkunud isikute arv 305 ning Valga linna piirides toimunud isikute liikumised 604 isiku puhul (ühest elukohast teise). 

Linnahooldusamet
1. Linna heakorra valdkonnas, heakorraspetsialistide haldusalas:
1) Linna hooldusterritooriumidel-haljasaladel teostati oktoobrikuus üks niitmine, alustatud on sügisese lehekoristusega, lehti veetud parkidest ja haljasaladelt veoautoga MAN ligikaudu 300 tonni.
Oma jõududega remonditud ja töökorda seatud Valga Vesi AS-i käest renditud traktori T-40 järelhaagisega on veetud täiendavalt ligi 75 tonni haljastusjäätmeid ladestuspaika. 
2) 	Valga linna lepingupartneri AS Eesti Keskkonnateenused töödest:
	Oktoobrikuus greiderdati 2. hooldustasemega kruusatänavaid ja kitsamates kohtades tasandati neid traktori tagahaakes oleva tapp-sahaga.

Täiendavaid greideritöid teostati koos asfaldifreespuru lisamisega Saviaugu tänaval kaks korda, Toogi ja Tuubi tänaval ning Siili keskuse juurdepääsuteel.
imurmehhanismiga tänavarentslite puhastamist teostatud põhi kui ka kõrvaltänavatel ja parklates 2 tsüklit: 
- alates 6. oktoobrist ja
- alates 27. oktoobrist  2. tsükkel.
2. Tegevused haljastuse valdkonnas, linnaaedniku haldusalas
1) Kuivanud ja külmunud taimejäänuste koristamine vaasidest ja peenardelt
2) Rooside tagasilõikamine Säde pargis, taimekaitsetööd (pritsimine fungitsiidiga), muldamine.
3) Jõulukujundus:
	jõulukuusk on leitud. Kuuse toomine kavandatud 25. novembriks, ettevalmistused ja kooskõlastused selle tarbeks on tehtud.

4) 21. oktoobril toimus koostöös AS Schetelig Valga kultuuri- ja huvialakeskuses teabepäev kaasaegsetest haljastustoodetest kus esitleti haljastusampleid, altkastmissüsteeme, muru-, peenra- ja tänavakivi ääriseid.
Ettevõtmine läks korda, osavõtjaid oli 20 ringis.
3. Teede ja tänavate ja liikluskorralduse valdkonnas: 
Sadevete ärajuhtimise probleemsete kohtade likvideerimisega seotud täiendavate sadevete kanalisatsioonikaevude ja trassijuppide ehitamine Metsa tn-l ja Petseri tn-l ning kaasnevad asfalteerimistööd oktoobri 1. pooles on lõpetatud.
	Tänavate pigi-killustik meetodil täiendavate remonttööd teostatud Tõrva tn jm Tibina teel, aga ka mujal linnatänavail teostati oktoobrikuu 1. dekaadil, kuid jäid pooleli vihmase ja külma ilma tõttu. Tööd loodetakse lõpetada sobivate ilmaolude korral novembri 1. dekaadil.
3)	Tšehhimaalt Kladno tehasest tellitud liikluspeeglid paigaldati Vahtra tn - Pikk tn ristmikule, Raja -Sepa tn ristmikule .

Linnamajandusamet
1. Linnavara valdkond
	Omandatud kinke teel korteriomand Lai tn 5-4 üldpinnaga 48,4 m2. Eluruum on 3-toaline, remonti vajav.

Võru notar Triin Tein on väljastanud Valga linnale pärimistunnistuse. Valga linn päris linnaelaniku asjad ja õigused summas 17.48 eurot ning kohustused summas 1072.38 eurot. Alustatud on pärandvara pankrotimenetlust.
Esitatud on pärimismenetluse avaldus pärandvara vastuvõtmiseks.
Eraldatud tööandja eluruum aadressil Allika tn 5-53.
Alustatud on pärimise teel saadud vara enampakkumise menetlust. Enampakkumisele läheb kinnistu Tehase tn 5 alghinnaga 20 000 eurot ja jahirelvad koos laskemoonaga.
Sõlmitud üürileping MTÜ-ga Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla Jaama tn 12 asuvas hoones ruumide nr 75 ja 76 (üldpinnaga 24,7 m2) kasutamiseks;
2. Registrid
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise avalduste/taotluste menetlemine -  esitatud 22 avaldust/taotlust, teenindatud ja nõustatud 13 jäätmevaldajat, vastu võetud 27 korraldust;
Maksualuste maade andmekogusse tehtud kandeid  korteriomandi omanike ja kinnistu omanike vahetuste kohta, samuti omanike elukoha muudatuste kohta -121;
Jäätmevaldajate registrisse tehtud kandeid vastu võetud korralduste kohta, kinnistu omanike vahetuste kohta ja  omanike elukoha muudatuste kohta - 46;
Kalmisturegistrisse tehtud kandeid surnud isikute, matjate ja kalmistu platsi valdajate kohta – 16.
3. Maakorraldus
Uute katastriüksuste moodustamine hoonestusõiguse seadmise käigus Talve tn 2, Valli tn 39, Nurme tn 4, Räni tn 7, Tartu tn 56, Vee tn 1b, Kesk tn 21.
Peetri tn 2 maa munitsipaalomandisse antud maa registreerimine maakatastris.
Toogipalu kalmistu uute matmiskohtade mahamärkimistööde tellimine.
4. Ruumiline planeerimine
Valga maakonnaplaneeringu asustust ja keskuste arengut suunaval arutelul osalemine. 
	Valga linna üldplaneeringu algatamisega seotud menetlustoimingute korraldamine.
	PKT projektalade kirjelduste, arengusuundade kaardistamine ja illustreerivate skeemide koostamine, sh VIKP asendiplaani kavandi koostamine, VIKP simulatsiooni keskuse projekteerija otsimine.
	Kokkusaamine Arhitektide liidu esindajatega EV100 projekti raames.
5. Ehitusvaldkond
Väljastatud 1 kirjalik kooskõlastus, 1 kirjalik nõusolek, 7 ehitusluba, sh 1 ehitise lammutamiseks (J. Kuperjanovi tn 59).
Tehtud 2 ettekirjutust hoonete omanikele.
Väljastatud ühed projekteerimistingimused.
	Noortekeskuse aia projekti koostamine.
	Muinsuskaitseameti seminaril esinemine.
	Valga-Valka kesklinna kavandi koostamine.
	Tööstusalade memo koostamine.
Spordihoone varikatuse kavandi koostamine.
6. Linnamets
Võõrandati otsustuskorras OÜ-le Forestex Tartu männipalki koguses 110 tm, kuusepalki 25 tm. Jätkuvad plaanilised raied Linnamets 1 maaüksusel.

Rahandusamet
Koostatud on rida aruandeid, millest tähtsamad on:
	9 kuu saldoandmik (jätkub saldode võrdlemine teiste partneritega)

III kvartali eelarveandmik.
	Käib 2015. aasta eelarve algandmete kogumine, süstematiseerimine ja esialgse versiooni koostamine.


Sotsiaalabiamet
Toimetulekutoetust määrati oktoobrikuus 257 perele summas 42 343 eurot.



Kalev Härk
Valga linnapea

