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1. Tulemuste lühikokkuvõte 
 

- Külalised hindavad pigem üldisemaid ja pehmemaid väärtuseid samal ajal kui 

kohalikud keskenduvad rohkem igapäevastele valdkondadele. 

- Kohalikud on rahul hariduskorraldusega, kuid leitakse, et noortel puuduvad võimalused 

vaba aja sisustamiseks. 

- Kultuuriga on kohalikud ja külastajad rahul, kuid ootaksid laiemat ja suuremat valikut 

kultuurisündmuste osas, sest kultuurivaldkonda peetakse väga oluliseks. Samuti 

tuntakse puudust tavalisest kinost. 

- Linnakodanikud tunnevad muret turvalisuse pärast ja peavad turvalisusega seonduvaid 

küsimusi enda jaoks väga oluliseks. Ühelt poolt ollakse rahul, et tänavavalgustusega 

tegeletakse, kuid teisalt tuntakse end ohustatuna ning nähakse vajadust oma turvatunde 

suurendamiseks läbi jätkuva tänavavalgustuse arendamise kui ka politsei suuremas 

kaasamises. 

- Transpordivaldkonnas tunnevad nii kohalikud kui ka külalised, et tänavad ja sõiduteed 

vajaksid korrastamist ning ühistranspordi ühendused parandamist. 

- Linnakeskkonda peetakse väga oluliseks, sest ollakse rahul vaikse ja rahuliku 

elukeskkonnaga. Konkreetsemalt meeldib nii külalistele kui kohalikele Pedeli-äärne, 

kuid arendamist vajaksid laste mänguväljakud kui ka jätkuv tühjade majade 

likvideerimine 

- Linna heakorraga ollakse samuti üldiselt rahul, kuid leitakse, et linnahaljastuses võiks 

rohkem värve olla ning kohati jätab soovida puhtus. 

- Majandusvaldkonnas tuntakse muret töökohtade ja elukalliduse üle. Soovitakse rohkem 

töökohti ja suuremat palka. 

- Rahvastiku osas soovivad vastajad ühelt poolt sõbralikkust ja sallivust, kuid teisalt 

nimetati konkreetseid rahvusgruppe kellega koos elada ei soovita. 

- Spordivaldkonnaga ollakse samuti võrdlemisi rahul, kuid näha soovitakse rohkem 

spordiüritusi kui ka ujula lahtiolekuaegade pikendamist. 
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2. Metodoloogia 
 

Käesolev kokkuvõte tutvustab Valga linnavalitsuse poolt läbi viidud elanikkonna rahulolu-

uuringu tulemusi. Küsitlus viidi läbi Valga Töömessil (26.09.2015) ja Mihklilaadal 

(3.10.2015). Andmete kogumine oli kaheosaline. Esimeses osas paluti vastajatel ette antud 

valikute vahel märkida enda jaoks olulisemad. Mõlemal üritusel, kus vastuseid koguti kasutati 

erinevaid ette antud küsimusi. Ühel vastajal oli võimalik märkida rohkem kui üks sobiv 

vastusevariant. Kokku valiti erinevaid variante 749 korral. Pärast ette antud valikute vahel 

valimist paluti vastajatel täita ka ankeet juhul, kui vastaja soovis midagi muud pakkuda. Ankeet 

oli avatud vastustega. Kokku koguti 86 ankeeti (sh 16 ankeeti külalistelt). Üks vastaja võis 

pakkuda mitu erinevat vastusevarianti ning antud analüüsis on need kaasatud eraldi vastustena 

ehk vastuse variante on rohkem kui isikuid, kes küsitlusele vastasid. Kokku pakuti erinevaid 

variante 270 korral. Mõlema meetodiga saadud andmed jagati võimalusel 

teemakategooriatesse. Lisaks sisulistele vastustele paluti ankeetküsitlusele vastajal märkida ka 

oma päritolu – linnakodanik või külaline. 

Teemakategooriad jagunesid järgnevalt – haridus, kultuur/üritused, turvalisus, transport, 

linnakeskkond, heakord, rekreatsioon, rahvastik ja majandus ja muud. Hariduse alla liigitusid 

vastused, mis olid seotud lasteaedade, põhi- ja gümnaasiumiharidusega, huvialakoolide ja 

laiemalt noortele suunatud tegevustega. Kategooria kultuur/üritused alla liigitati vastused, mis 

seondusid kas otseselt kultuuritaristu ja üritustega või kaudsed hinnangud kultuurielule. 

Turvalisuse alla liigitati vastused mis seostusid nii objektiivse kui ka subjektiivse (kaudselt 

turvatunnet loov) turvatundega. Transpordi alla liigitati vastused, mis seostusid konkreetselt 

taristuga (tänavate ja kõnniteede kord, ühendused). Linnakeskkond seevastu koondab laiemalt 

elanike heaolu mõjutavaid vastuseid. Heakord omakorda laiendab eelnevat kategooriat 

koondades endas haljastusega seonduvad küsimused. Rekreatsiooni kategooria on seotud 

spordirajatistega. Rahvastiku ja majanduse kategooria sisaldab endas elanikkonna ja 

majanduskeskkonnaga seonduvaid vastuseid. Muu alla liigitati kõik vastused, mis eelnevatesse 

kategooriatesse ei mahtunud, aga ei moodusta ka käesoleva analüüsi kontekstis 

võrdlusmaterjali pakkuvat andmehulka ja vähendab üldistusvõimet.  
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3. Tulemused valdkondade kaupa 
 

Haridus 

Haridusvaldkonnas selgus, et tegemist on pigem positiivse kui negatiivse valdkonnaga Valgas 

ehk vastajad on üldjoontes rahul toimuvaga. Kiideti lasteaedasid, koole, huvialakoole ja 

hariduskorraldust laiemalt. Teisalt leiti, et paremini võiks olla gümnaasiumihariduse andmine 

ning üks vastaja leidis, et „põhikool on idiootlik idu.“ Kaugele ulatuvaid ja objektiivseid 

järeldusi sellest kommentaarist on raske teha, sest teised vastajad põhikooli oma vastustes välja 

ei toonud. Mitu vastajat tõi välja probleemina selle, et noortel ei ole tegevust ning üks vastaja 

viitas täiskasvanute koolitusvajadusele (pakuti välja eesti keele kursused lätlastele). Võrreldes 

vastajate hinnanguid valdkonna olulisusele ja vajadusele seda valdkonda arendada selgus, et 

haridusvaldkond on keskmiselt oluline, kuid arendamisvajadus on väike. 

 

Kultuur/üritused 

Kultuurivaldkonnas eristusid selgelt kohalikud elanikud külastajatest, kuna kohalikud tunnevad 

oluliselt suuremat vajadust kultuuriürituste järgi. Teisalt olid nii mitmedki kohalikud vastajad 

rahul praeguse kultuurimahuga, kuid külalised leidsid enam, et on vajadus rohkemate ürituste 

järgi. Kohalike jaoks on oluline, et oleks rohkem kontserte kultuurimajas, vabaõhu üritusi ja 

teatrit, samuti tuntakse puudust korraliku kino ja uuemate filmide vaatamise võimaluse järele. 

Üks vastaja juhtis tähelepanu sellele, et õhtuti on vähe meelelahutust ja teine sellele, et võiks 

olla mitmete atraktsioonidega meelelahutuspark. Üks teine vastaja tõi välja, et kohalikel 

(konkreetselt Liivimaa Noorteorkestril) esitajatel on kasinad võimalused esinemisteks. Mitmed 

kohalikud tõid välja selle, et linnas võiks olla laululava ning üks vastaja leidis, et laiemalt 

puudub taristu ürituste läbi viimiseks. Võrreldes vastajate hinnanguid valdkonna olulisusele ja 

vajadusele seda valdkonda arendada selgus, et valdkond on keskmiselt oluline vastajate jaoks, 

kuid üks olulisimaid valdkondi mis vajab arendamist.  

 

Turvalisus 

Turvalisuse osas eristusid taas kohalikud külalistest, sest kohalikud tunnevad suurt vajadust nii 

objektiivse kui ka subjektiivse turvatunde järele. Mitmele kohalikule meeldib uuendatud 

tänavavalgustus, mis on otseselt seotud turvatunde kasvamisega. Teisalt leidis oluliselt rohkem 
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kohalikke vastajaid, et paremini võiks olla tänavavalgus – toodi mitmeid kohaspetsiifilisi näited 

(Pedeli-äärne, Laatsi tn ja Kesva tn). Mitmed vastajad märkisid ankeedis lihtsalt „turvalisus“ 

vastuseks küsimusele „Valga linnas võiks paremini olla…“, mis viitab sellele, et otseselt nad 

end ohustatuna ei tunne, kuid nende subjektiivne turvatunne samuti ei ole väga suur. Vastajad 

leidsid, et politseid peaks rohkem linnapildis näha olema, mis võiks aidata kaasa vägivalla ja 

vandaalitsemise vähendamisele ja ära hoidmisele. Külalistest vaid üks tõi esile turvalisuse 

valdkonda kuuluva vastuse märkides vastuseks küsimusele „Mulle on oluline, et“ „oleks 

turvaline.“ Võrreldes vastajate hinnanguid valdkonna olulisusele ja vajadusele seda valdkonda 

arendada selgus, et turvalisuse valdkond on kõige olulisem valdkond vastajatele, kuid vajadus 

seda arendada on alla keskmise ehk vastajad peavad seda valdkonda kordi olulisemaks kui 

vajadust seda arendada. 

 

Transport 

Transpordi osas olid taas aktiivsemad vastajad pigem kohalikud, kellest vaid üks leidis, et tal 

on „hea käia igal pool“, mis viitab sellele, et taristu on vastaja jaoks hea ja mugav. Teisalt 

leidsid paljud kohalikest vastajatest, et paremini võiks olla teed, nii kõnni- kui ka sõiduteed. 

Konkreetsemalt juhiti tähelepanu tänavaaukudele (Kesva tn ja Võru-Toogipalu) ning 

bussiliiklusele. Viimase kohta toodi kolm ettepanekut – ühendus Tambrega ja Valkaga 

paremaks ning bussipeatusevajadus Maxima poe juures. Ühtlasi juhti tähelepanu ka laiematele 

taristuprobleemidele – leiti, et tuleks taasta nii Vahtra tänav kui luua ja arendada 

raudteeületuskohti. Üks vastaja juhtis tähelepanu ka teede liivatamise vajadusele talviti. 

Külastajad pidasid laiemalt oluliseks liiklusolusid ning leiti, et parem võiks olla tänavate 

olukord ja bussiliiklus (ei täpsustatud kas kohalik või ühendused teiste linnadega). Võrreldes 

vastajate hinnanguid valdkonna olulisusele ja vajadusele seda valdkonda arendada selgus, et 

vajadus transpordi arendamise järgi on suurem kui selle olulisus vastajatele, paigutudes 

mõlemad skaalal keskmiste hulka. 

 

Linnakeskkond 

Linnakeskkonna osas olid mõlemad vastajate grupid valdavalt positiivsed. Mõlemale grupile 

meeldis Pedeli-äärne  ning külalised tõid esile laiemalt linna meeldivust ja õhkkonda. 

Kohalikud elanikud on rohkem konkreetsemad ning lisaks Pedeli-äärsele puhkealale toodi esile 
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nii kesklinnapiirkonda, kiiret arengut, häid kauplusi ja ostukeskusi, aga väga palju nimetati ka 

lihtsalt vaikset ja rahulikku elukeskkonda positiivsena. Üks vastaja tõi esile ka vanade majade 

lammutamise positiivsuse poolelt, kuid mitmed vastajad leidsid, et koledaid maju on endiselt 

palju linnapildis ning nendega tuleb tegeleda. Lisaks sellele leidsid mitmed kohalikud, et laste 

mänguväljakud on halvas seisus ning vajaksid uuendamist. Tegemist on üsna subjektiivse 

valdkonnaga ning nii toodi nii positiivse kui ka negatiivse poole pealt välja kesklinna tervikuna. 

Sama kehtib ka elukeskkonna kohta, kus üks kohalik vastaja pidas enda jaoks oluliseks  seda, 

et linnas oleks hea elada ning suuremat rõhku tuleks panna elukeskkonna mugavusele. Linna 

külalised tõid konkreetsemalt esile seda, et näiteks Võru ja Tartu tänavad ei sobi linnapilti, 

jaamahoonel ei ole suurt funktsiooni ning silma torkavad tühjad äripinnad. Võrreldes vastajate 

hinnanguid valdkonna olulisusele ja vajadusele seda valdkonda arendada selgus, et vastajad 

peavad seda valdkonda mõnevõrra olulisemaks kui näevad vajadust seda arendada, kuid 

võrreldes teiste valdkondadega on see üks olulisimaid valdkondi elanike jaoks kuid pigem 

nähakse keskmist arendamisvajadust. 

 

Heakord 

Linna heakorda märkasid eeldatult rohkem külalised kui kohalikud ning külalistele meeldiv 

linna rohelisus ja heakord. Teisalt leidis üks külaline, et heakord jätab soovida. Lisaks tunneb 

üks külaline, et linnas on vähe taimi ja lilli. Linna rohelisust ja heakorda pidasid oluliseks ka 

kohalikud tuues esile ilusa ja korras elukeskkonna. Teisalt leidsid kohalikud, et probleeme on 

näiteks prügiga ning parke tuleks rohkem korrastada. Mitmed kohalikud tunnevad puudust 

pinkidest avalikus ruumis ning värvidest linnahaljastuses (üks vastaja soovitas linnaaedniku 

välja vahetada). Võrreldes vastajate hinnanguid valdkonna olulisusele ja vajadusele seda 

valdkonda arendada selgus, et seda peetakse enamvähem võrdselt oluliseks ja nähakse vajadust 

arendamiseks, kuid võrreldes teiste valdkondadega peetakse seda pigem alla keskmise 

oluliseks. 

 

Rahvastik ja majandus 

Rahvastiku ja majanduse valdkonnas suurt positiivset eeldatult ei leitud. Üks külastaja märkis 

ära toredad inimesed, kuid vastustest selgus, et pigem on olukord kehv. Majandusliku poole 

pealt tõid kohalikud välja vajaduse palgakasvu ja töökohtade järele. Kaks vastajat tõid 

konkreetselt välja ettevõtluse kui valdkonna mis võiks linnas paremini olla, kuid vastusest ei 
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selgunud kas vastajate arvates puuduvad võimalused ettevõtlusega tegelemiseks või puuduvad 

ettevõtjad kui tööandjad. Oluliseks peeti majanduse osas soodsaid hindu ja taas töökohtade 

olemasolu. Külastajate silmis loodetakse rohkem töökohti lätlastele ning laiemat arengut ja 

palgakasvu.  

Rahvastiku osas olid külastajad ja kohalikud ühel meelel, kuid kohalikud veidi aktiivsemalt. 

Leiti, et paremini võiks olla näiteks „vähem pagulasi“ aga ka soovitakse erinevate gruppide 

paremat integreeritust. Oluliseks peeti, et „ei tuleks mustlasi“ ja „pagulasi“ millest saab 

järeldada, et vastajad on mures elanike omavahelise läbisaamise osas. Teisalt pidas üks vastaja 

oluliseks, et „eestlus säiluks“, mistõttu võib mööndustega ja üldistatult öelda, et linnaelanikud 

näevad välismaalastes pigem ohtu kui võimalust. Teisalt soovitakse, et oleks töökohti noortele 

ning lahkunud noortel oleks soovi ja võimalusi tagasi pöörduda. Laiemalt soovitakse hoolimist 

ja sallimist linna elanike vahel. 

Võrreldes vastajate hinnanguid valdkonna olulisusele ja vajadusele seda valdkonda arendada 

selgus, et valdkondade peetakse keskmiselt oluliseks, kuid vajadust selle arendamiseks 

peetakse pigem väheoluliseks. 

 

Rekreatsioon 

Spordivaldkonnas olid külalised tagasihoidlikud, toodi välja vaid vajadus rohkemate 

spordiürituste järele, aga ka nimetati ujulat kui aspekti, mis võiks parem olla. Ujulaga olid 

linnaelanikud ühelt poolt rahul nagu ka üleüldiste spordivõimaluste ja –tegevustega, kuid 

konkreetsemalt toodi mitmel korral välja vajadus ujula pikemate lahtiolekuaegade (laupäeviti) 

järele.  Lisaks sellele peeti oluliseks näiteks Jaanikese spordikeskuse arendamist, veekeskuse ja 

spa loomist. Võrreldes vastajate hinnanguid valdkonna olulisusele ja vajadusele seda valdkonda 

arendada selgus, et valdkonda peetakse pigem väheoluliseks, kuid vajadus valdkonna 

arendamiseks on kõige suurem. 

 

Muu 

Muu valdkonna alla liigitati kõik muud ettepanekud ja mõtted, mis ei mahu ühegi teise 

valdkonna alla. Samuti pakuti kõiki neid vastuseid vaid ühe korra. Linnaelanikud tõid välja, et 

neile meeldib Läti lähedus, kaksiklinna võimalus, „külas käia sõpradel ja emal“ ja „ooo palju 

meeldib ja palju ei meeldi.“ Kohalikud leidsid, et paremini võiks olla meditsiiniteenuste 
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kättesaadavust, loodetakse linna abile korteriühistute arendamisel, oodatakse kaasavat eelarvet, 

sõprussuhete arendamist teiste linnadega, eeskujuvõtmist teistest Läti väikelinnadest, suuremat 

koostööd Valkaga ning ka Valgamaalase lugemist tasuta. Oluliseks konkreetselt peeti seda, et 

„olen alati tagasi oodatud.“ Linna külalised olud rahul „kõigega“ ja „hambaarstiga.“ Leiti, et 

paremini võiks olla see, et linnatänavad oleksid elavamad ehk „rohkem rahvast tänavatel“ ning 

peeti oluliseks koostööd lätlastega.  
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4. Detailsed uuringutulemused 

 

4.1 Valikvastustega küsitluse tulemused 
 

4.1.1 Minu jaoks on Valgas oluline… 

 

Küsitlus viidi läbi 26.09.2015 Töömessil ning etteantud valikvastuseid valiti 364 korral. 

Valikus oli kolmteist varianti. Selgus, et kõige olulisemaks peeti kasutuskõlbmatute majade 

lammutamist, millele järel peeti olulisteks ka Pedeli puhkeala, kättesaadavaid meditsiini ja 

päästeteenistusi ja korrastatud kõnniteid. Kõige vähem peeti oluliseks vabade lasteaiakohtade, 

spordivõimaluste ja 3D kino olemasolu.  

 

 

Joonis 1 Vastused küsimusele "Minu jaoks on Valgas oluline..." 
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4.1.2 Kas soovid, et Valgas… 
 

Küsitlus viidi läbi Mihklilaadal 3.10.2015 ning etteantud valikvastuseid valiti 385 korral. 

Valikus oli üheksa erinevat varianti. Selgus, et Valgas soovivad vastajad näha enim 

statsionaarset laululava. Kõige vähem tuntakse puudust eraldi kinomajast.  

 

 

Joonis 2 Vastused küsimusele "Kas soovid, et Valgas..." 
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4.2 Ankeetküsitluse tulemused  

4.2.1 Ankeetküsitluse tulemused vastaja päritolu järgi 

4.2.1.1 Linnakodanik 

4.2.1.1 Mulle meeldib Valga linnas… 

 

Linnakodanikest vastati küsimusele „Mulle meeldib Valga linnas…“  79 variandiga. Enim 

toodi välja linnakeskkonnaga seotud positiivseid tähelepanekuid – 46% vastajatest tõi esile ühel 

või teisel moel linnakeskkonda. 17% vastajatest tõi esile linna heakorra ja haljastusega seotud 

tähelepanekuid. Sellele järgnesid erinevad haridusteemad (koolid, lasteaiad, huvikoolid), mis 

oli oluline 11% vastajate jaoks. Rekreatsioonivõimalusi tõi esile 8% vastajatest ning võrdselt 

6% vastajatest pidasid positiivseks kultuuriüritusi ja linna turvalisust. Ülejäänud vastajad (5%) 

pakkusid muid valdkondade üleseid vastuseid.  

 

 

Joonis 3 Vastus küsimusele "Mulle meeldib Valga linnas..." 
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4.2.1.1.2 Valga linnas võiks paremini olla 

 

Küsimusele „Valga linnas võiks paremini olla..“ pakuti 91 vastusevarianti. Siinkohal on 

vastajate arvamused jagunenud veidi ühtlasemalt kui „Mulle meeldib Valga linnas…“ 

küsimuse puhul. Vastajad leidsid, et Valga linnas võiks paremini olla transpordi ja taristuga 

(19%). Sellele järgnes vastajate soov näha rohkem kultuuriüritusi (15%), millele kohe järgnes 

14% turvalisusega seonduvad mured. Pingereas neljandal kohal on laiemalt linnakeskkonnaga 

seonduvad tähelepanekud (12%), millele järgnevad võrdselt heakorra ja haljastuse ning 

rahvastiku ja majandusega seonduvad küsimused (10% mõlemad). Lõpetavad rekreatsiooni ja 

haridusega seonduv (5,5%), lisaks 9% vastuseid ei olnud võimalik eelnimetatud kategooriatesse 

paigutada. 

 

 

Joonis 4 Vastused küsimusele "Valga linnas võiks paremini olla..." 
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4.2.1.1.3 Mulle on oluline, et… 

 

Küsimusele „Mulle on oluline, et…“ pakuti oluliselt vähem erinevaid variante kui eelmistele, 

kokku 54. Kõige olulisem on vastajate jaoks turvalisusega seotud küsimused (26%), millele 

järgnevad rahvastiku ja majandusega seotud mured (24%). Mõnevõrra vähem (18,5%) toodi 

esile kultuuriürituste vähesust. Ülejäänud kategooriatesse liigituvaid vastuseid toodi välja 

vähem – transport (9,2%), rekreatsioon (7,5%), haridus (3,7%), linnakeskkond (3,7%), heakord 

(3,7%) ja mujal liigitamata vastused (3,7).  

 

 

Joonis 5 Vastused küsimusele "Mulle on oluline, et..." 
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4.2.1.2 Külaline 

4.2.1.2.1 Mulle meeldib Valga linnas… 

 

Linna külaliste vastuseid on oluliselt vähem kui linnakodanike omasid. Küsimusele „Mulle 

meeldib Valgas…“ anti 15 erinevat vastust. Kõige olulisemaks peeti külaliste poolt linna üldist 

keskkonda, millele järgnes heakord. Ülejäänud vastused (ühe ja kahe vastusega) olid väiksema 

tähtsusega – rahvastik ja majandus (7%), haridus (7%), kultuur/üritused (7%) ja muud (13%). 

 

 

Joonis 6 Vastused küsimusele "Mulle meeldib Valgas...", linna külalised 
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4.2.1.2.2 Valgas võiks paremini olla… 

 

Küsimusele „Valga linnas võiks paremini olla..“ anti 17 vastust. Võrdselt oluliseks peeti (23%) 

nii transpordiküsimusi kui ka linnakeskkonda. Nendele järgnesid võrdselt rekreatsioon, heakord 

ja kultuur/üritused (12%) ning samuti võrdselt rahvastik ja majandus, haridus ja muud (6%). 

 

 

Joonis 7 Vastused küsimusele "Valgas võiks paremini olla...", linna külalised 
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4.2.1.2.3 Mulle on oluline, et… 

 

Küsimusele „Mulle on oluline, et…“ anti 14 vastust. Kõige enam toodi välja rahvastiku ja 

majandusega seotud aspekte (36%). Sellele järgnesid haridusküsimused ja linnakeskkond. 

Ülejäänud olid väiksema osatähtsusega – turvalisus (7%), transport (7%), heakord (7%) ja 

muud (7%).  

 

 

Joonis 8 Vastused küsimusele "Mulle on oluline, et...", linna külalised 
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4.2.3 Ankeetküsitluse tulemused kokku 

4.2.3.1 Mulle meeldib Valga linnas 

 

Võrreldes küsimusele „Mulle meeldib Valga linnas“ linnaelanike ja külaliste vastuseid, siis 

laias laastus saab öelda, et meeldivaks peetakse sarnaseid aspekte. Mõlemal juhul on kõige 

rohkem esile toodud linnakeskkonda. Sellele järgneb heakord, mida kohalikud elanikud 

mõnevõrra vähem külalistest meeldivaks peavad. Teisalt hindavad kohalikud elanikud oluliselt 

suuremal määral positiivsena haridust ja rekreatsiooni, kusjuures viimast ei nimetanud ükski 

külaline oma vastustes. Samuti paistavad silma ka turvalisuse ja transpordiküsimused, mida 

kohalik elanik külalisest enam hindab. 

 

 

 

Joonis 9 Vastused küsimusele "Mulle meeldib Valga linnas...", elanikud ja linna külalised, võrdlus 
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4.2.3.2 Valgas võiks paremini olla… 

 

Võrreldes küsimusele „Valgas võiks paremini olla…“ vastanuid selgus, et kohalike ja külaliste 

arvamused arendamisvajavatest valdkondadest on erinevad. Ühel meelel ollakse vaid hariduse 

osas ning väiksemad erinevused valitsevad heakorra osas. Üldisemalt kipuvad kohalikud olema 

kriitilisemad igapäevaeluks vajalike valdkondade osas. Külaliste jaoks ei vaja arendamist 

turvalisuse küsimus, kuid kohalike turvatunne vajab kindlasti arendamist. Kohalikud tunnevad 

muret ka transpordi pärast, kuid külalistele, kes võib-olla ei ole harjunud igapäevaste oludega, 

on transpordi ja linnakeskkonna küsimus kõige olulisem. Samuti on kohalike jaoks külalistest 

olulisem ka majanduse (töökohtadega) seonduv. Külaliste arvates võiks paremini korraldatud 

olla erinevad sportimisvõimalused, mis kohalike jaoks on vähemtähtis, kuid teisalt tunneb 

kohalik puudust kultuuriüritustest rohkemal määral kui külaline. 

 

 

 

Joonis 10 Vastused küsimusele "Valgas võiks paremini olla.", elanikud ja linna külalised, võrdlus 
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4.2.3.3 Mulle on oluline, et… 

 

Võrreldes küsimusele „Minu jaoks on oluline…“ vastuseid, siis selgus, et taas ei arva elanikud 

ja külalised sarnaselt. Kõige suurem erinevus on kultuuritarbimises, sest elanike jaoks on see 

oluline, kuid külalised ei pea seda oluliseks. Kõige olulisem on kohalike jaoks taas turvalisus, 

mis külaliste jaoks pigem vähetähtis on. Mõlema sihtgrupi jaoks oli oluline rahvastiku ja 

majandusega seotud teema, sest külastajad nimetasid seda kõige enam, kuid teema on oluline 

ka kohalike jaoks. Samuti üsna sarnaselt peetakse oluliseks heakorda ja transporti, veidi 

suuremad erinevused on linnakeskkonna ja rekreatsiooni osas. Kõige huvitavam erinevus on 

hariduse osas, kus linnakülastajad peavad haridust üsna oluliseks samal ajal kui kohalikud 

pigem vähetähtsaks. Kindlasti mängib rolli sellise tulemuse tekkimisel väike külalistest 

vastajate arv, mistõttu on võimalik ühel inimesel statistikat suures ulatuses muuta 

(haridusteemad pärinevad ühelt vastuselehelt). Kindlasti on tegemist ka üsna subjektiivse 

küsimusega ning vastustest lähtus, et vastajad valisid vastamiseks erineva lähtepunkti 

(personaalsest või linna vaatepunktist mis on oluline) ja vastustes oli nii kohaspetsiifilisi (tänava 

täpsusega) kui ka väga laia valdkonda hõlmavaid vastuseid ning seetõttu on raske nendest 

vastustest kaugeleulatuvaid järeldusi teha. 

 

 

Joonis 11 Vastused küsimusele "Mulle on oluline, et....", elanikud ja linna külalised, võrdlus 
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4.3 Ankeetküsitluse ja valikvastusega küsitluse tulemuste omavaheline võrdlus 
 

Ankeetküsitlus oli mõeldud täiendama valikvastusega küsitlust ning pakkuma vastajale 

võimaluse tuua välja veel mõtteid ja ideid, mida valikvastused ei pakkunud. Edasine analüüs 

näitab küsitluste omavahelist seost valdkonnapõhiselt ja aitab mõista laiemalt vastajate 

valdkondlike prioriteete.  

 

4.3.1 Mulle on oluline…. (valdkond) 
 

Erinevate küsitlusmeetodite omavahelisest võrdlusest selgus, et kahes valdkonnas – 

linnakeskkond ja rahvastik/majandus – erinevad vastused sõltuvalt küsitlusmeetodist 

teineteisest mitmekordselt. Ühelt poolt annab seda selgitada sellega, et valikvastused ei katnud 

kõiki valdkondi ja osad valdkonnad olid proportsionaalselt suuremalt esindatud. Teisalt annab 

see sellegi poolest sisendi edasisteks tegevusteks. Laias laastus selgus see, et linnaruumiga 

laiemalt seotud küsimused (turvalisus, transport, keskkond, heakord) leidsid suuremat 

vastukaja valikvastustega ankeedis, mis võib näidata seda, et linnaruumi võetakse iseenesest 

mõistetavalt ning seda igapäevaste tegemiste juures ei teadvustata. Seega saab öelda, et kui 

otseselt sellele tähelepanu ei juhita (valikvastusega), siis jääb see vastajal üleüldse tähelepanuta 

ehk tegelikkuses leiab kinnitust inimloomus, et pigem märgatakse negatiivset kui positiivset, 

sest valikvastuste puhul olid valikus nii juba tehtud projektid (Pedeli puhkeala) kui ka 

käimasolevad linnaruumi projektid (majade lammutamine). Sama kehtib ka avatud vastuste 

puhul, kus vastava küsimuse all toodi välja samu variante. Teisalt moodustas linnaruumiga 

seonduvad küsimused suure osa valikvastustest, mistõttu võivad olla erinevused tingitud just 

ebaproportsionaalsusest. Sama võib kehtida ka rahvastiku ja majanduse valdkonnas, mida 

valikvastustega ankeedis ei kasutatud, kuid mida toodi väga palju esile avatud vastustega 

ankeetides. Analüüsides tulemusi meetodiüleselt, siis on kõige olulisem valdkond inimeste 

jaoks turvalisus, mida peeti suhteliselt oluliseks mõlema küsitlusmeetodi puhul. 
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Joonis 12 Vastused küsimusele "Mulle on oluline...", avatud ja suletud vastustega ankeedid, võrdlus 
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4.3.2 Kas soovid, et Valgas… ja Valgas võiks paremini olla… 
 

See analüüs võrdleb omavahel kahte küsimust, mis eeldas oma sõnastuselt vastustena 

arendamist vajavaid või puuduvaid valdkondi. Avatud vastuseid sai anda küsimusele „Valgas 

võiks paremini olla“ ja valikvastuste vahel sai valida „Kas soovid, et Valgas…“ küsimusele 

vastates. Võrdlusest selgub, et valikvastuste puhul ei olnud taas kaasatud kõiki valdkondi ja 

seetõttu on raske võrrelda omavahelisi tulemusi, sest puuduvad valdkonnad suurendavad teiste 

valdkondade osatähtsust. Teisalt oli mõeldud just avatud vastustega ankeet vastajale 

täiendamiseks selles osas mida valikvastustega ankeedil ei olnud. Seega täitis selle küsimuse 

puhul avatud vastusega ankeet oma eesmärki rohkem kui eelmise küsimuse puhul. Sellegi 

poolest saab teha mõned olulised järeldused, mida kasutada sisenditena edasiseks tegevuseks. 

Selgus, et laias laastus leitakse, et kultuurielu vajab arendamist ja soovitakse näha rohkem 

üritusi. Samuti on murekohaks ka transpordi küsimused ning linnakeskkond ja heakord 

laiemalt.  

 

 

Joonis 13 Vastused küsimustele "Kas soovid, et..." ja "Valgas võiks paremini olla...", avatud ja suletud vastustega ankeedid, 
võrdlus 
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4.3.3 Kokkuvõte 
 

Allolev graafik võtab kokku kogu uuringu tulemused võrdlevalt, kõrvutades omavahel vastajate 

jaoks oluliseks peetav valdkond vastajate vajadusega (oleks/võiks paremini). Antud juhul 

eeldatakse, et vastates küsimustele „Kas soovid, et Valgas..“ ja „Valgas võiks paremini olla“ 

mõtlevad vastajad valdkondadele millest nad tunnevad puudust või näevad ruumi arenguks.  

Suurimad olulisuse-vajaduse käärid valitsevad rekreatsiooni ja turvalisuse valdkonnas, kuid 

teisalt ei ole täpselt tasakaalus ühtegi valdkonda ning pigem peetakse ühte või teist valdkonna 

olulisemaks kui selle järel vajadust nähakse. Haridusvaldkonda peetakse mõõdukalt oluliseks, 

kuid vajadust selle arendamiseks või parandamiseks näevad vastajad kõige vähem. Seevastu 

kultuurivaldkonda peetakse haridusest küll veidi olulisemaks (kuid mitte kõige olulisemaks), 

kuid vastajate arvates vajab see valdkond edasiarendamist. Turvalisuse valdkonda peetakse 

kõige olulisemaks, kuid vastajad ei näe just väga suurt vajadust turvalisuse tõstmiseks. 

Transpordivaldkonnas soovivad vastajad näha arengut ning seda peetakse ühtlasi ka keskmiselt 

oluliseks. Linnakeskkonda peetakse samuti oluliseks, vaid mõnevõrra väiksem osa vastajatest 

peab seda vajalikuks ka arendada. Linna heakorra osas peetakse vajalikuks linna väljanägemise 

eest hoolitsemist, kuid teisalt ei peeta seda oluliseks. Rahvastiku ja majanduse valdkonda 

peetakse oluliseks olulisemaks kui nähakse vajadust selle arendamiseks. Selgus, et 

rekreatsiooni valdkonna arendamist peetakse kõige olulisemaks, kuid teisalt paistab, et selle 

olulisus vastajate jaoks on pigem madal. Üldistatult saab öelda, et vastajad peavad vajalikuks 

arendada valdkondi, mis nende jaoks isiklikult ei ole olulised. Ühelt poolt näitab see seda, et 

vastajad soovivad aidata kaasa linna arendamisel ning proovivad näha asju ka linna kui terviku 

perspektiivist, kuid teisalt jätavad endale teadvustamata, et linn on elaniku jaoks ning unustavad 

seega enda soovid pigem tahaplaanile. Vastajad peavad enda jaoks oluliseks eelkõige 

turvalisust ja otseselt linnakeskkonnaga seonduvat, kuid tahaksid näha arengut transpordi ja 

meelelahutuse osas. Laiemalt aitavad tegelikkuses erinevad valdkonnad üksteise arengule kaasa 

ning olulisus-vajadusahel on omavahel seotud ja seetõttu on hea meel tõdeda, et elanikud 

suudavad  mõista, et näiteks paremad sportimisvõimalused ja transpordiühendused ning rohkem 

kultuuriüritusi aitab tõsta laiemalt elukvaliteeti. 
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Joonis 14 Kõik ankeedid kokku, valdkonnapõhine olulisuse ja vajaduse suhe 
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4.3.4 Valdkondade tähtsus olulisus-vajadusahelas 
 

Alljärgnev tabel näitab valdkondade terviklikku olulisust vastajate jaoks võttes arvesse olulisust 

ja tähtsust kombineeritult. Selgus, et tegelikkuses on kolm valdkonda mida peetakse peaaegu 

et võrdselt oluliseks. Need on kultuur, linnakeskkond ja rekreatsioon ehk sellest saab järeldada, 

et elanike jaoks on oluline võrdselt nii lai kultuuriürituste valik, linna elukeskkond kui ka 

sportimisvõimalused. Kõige vähem olulised on heakorra ja haridusega seonduv. Teisalt tuleb 

tähele panna ka varasemalt väljatoodud uuringu tulemusi, kus vastajad tõid välja igas 

valdkonnas olulisi ja kriitilisi aspekte, mida tuleb arvesse võtta selle pingerea edasisel 

kasutamisel. 

 

Kultuur 15,5 

Linnakeskkond 15,5 

Rekreatsioon 15,25 

Turvalisus 14,5 

Transport 13 

Rahvastik ja majandus 9 

Heakord 7,5 

Haridus 7 

Muud 3 

  % 
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5. Lisad  

5.1  Kvantitatiivsed lähteandmed 
 

5.1.1 Valikvastustega küsitluse tulemused 
 

Minu jaoks on Valgas oluline (Töömess 26.09)         

  n % ümardus   

palju erinevaid üritusi 23 6,3 6 Ku 

korrastatud kõnniteed 43 11,8 12 Tr 

vabad lasteaiakohad 12 3,3 3 Ha 

soodsad ja mitmekesised võimalused huviharidusega 

tegelemiseks 18 5 5 Ha 

renoveeritud jaamahoone 20 5,5 6 He 

kaunis Pedeli puhkeala 44 12,1 12 Li 

võimalused sportimiseks 12 3,3 3 Re 

uus tänavavalgustus 20 5,5 6 Tu 

3d kino "Säde" 14 3,9 4 Ku 

tasuta hommikupuder koolilastele 27 7,4 7 Ha 

lammutatakse kasutuskõlbmatuid maju 64 17,5 18 Li 

kiiresti kättesaadavad meditsiini ja päästeteenused 44 12,1 12 Tu 

paigaldatud turvakaamerad 23 6,3 6 Tu 

  364 100 100   

Kokku valdkonniti         

Ha - Haridus   15     

Ku - Kultuur ja üritused   10     

Tu - Turvalisus   24     

Tr - transport   12     

Li - Linnakeskkond   30     

He - Heakord   6     

RM - rahvastik ja majandus   0     

Re - rekreatsioon   3     

Mu - muud   0     

    100     
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Kas soovid, et Valgas (Mihklilaat 

3.10)         

  n % ümardus   

oleks ujula avatud ka laupäeviti 46 12 12 Re 

oleks statsionaarne laululava 66 17,1 17 Ku 

oleks spordihallijuures uisuplats 48 12,5 14 Re 

oleksid Tambres terviserajad 35 9,1 9 Re 

asuks kino eraldi majas 20 5,2 5 Ku 

oleks suusarajad linnapargis 38 9,9 10 Re 

oleks näha rohkem värvilisi lilli 39 10,1 10 He 

oleks purskkaev 47 12,2 12 Li 

sõidaks linnaliini bussid Valka 46 11,9 12 Tr 

          

          

          

          

  385 100 101   

Kokku valdkonniti         

Ha - Haridus   0     

Ku - Kultuur ja üritused   22     

Tu - Turvalisus   0     

Tr - transport   12     

Li - Linnakeskkond   12     

He - Heakord   10     

RM - rahvastik ja majandus   0     

Re - rekreatsioon   45     

Mu - muud   0     

    101     
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5.1.2 Ankeetküsitluse tulemused valdkondade kaupa 
 

 

  KODANIK KÜLALINE 

  MMV VVP MJO MMV VVP MJO 

Haridus 9 11% 5 5,50% 2 4% 1 7% 1 6% 3 22% 

Kultuur 5 6% 14 15% 10 18% 1 7% 2 12% 0 0% 

Turvalisus 5 6% 13 14% 14 26% 0 0% 0 0% 1 7% 

Transport 1 1% 17 19% 5 9% 0 0% 4 23% 1 7% 

Linnakesk 36 46% 11 12% 2 4% 7 47% 4 23% 2 14% 

Heakord 13 17% 9 10% 2 4% 3 20% 2 12% 1 7% 

Rahvast. 0 0% 9 10% 13 24% 1 7% 1 6% 5 36% 

Rekreat. 6 8% 5 6% 4 7% 0 0% 2 12% 0 0% 

Muu 4 5% 8 9% 2 4% 2 13% 1 6% 1 7% 

  n % n % n % n % n % n % 

  79 100% 91 100% 54 100% 15 101% 17 100% 14 100% 

             

 

MMV - Mulle meeldib 

Valgas           

VVP - Valgas võiks paremini 

olla          

MJO - Minu jaoks on 

oluline           
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KOKKU 

 MMV VVP MJO 

Haridus 10 11 6 6 5 7 

Kultuur 6 6 16 15 10 15 

Turvalisus 5 5 13 12 15 22 

Transport 1 1 21 19 6 9 

Linnakesk 43 47 15 14 4 6 

Heakord 16 17 11 10 3 4 

Rahvast. 1 1 10 9 18 27 

Rekreat. 6 6 7 7 4 6 

Muu 6 6 9 8 3 4 

 n % n % n % 

 94 100 108 100 68 100 

 

5.1.3 Tulemused kokku valdkondade kaupa 

 

  Oluline Oleks-paremini 

Avatud+valik kokku A S Keskmine A S K 

Haridus 7 15 11% 6 0 3% 

Kultuur 15 10 12,50% 15 22 18,50% 

Turvalisus 22 24 23% 12 0 6% 

Transport 9 12 10,50% 19 12 15,50% 

Linnakkeskkond 6 30 18% 14 12 13% 

Heakord 4 6 5% 10 10 10% 

Rahvastik ja majandus 27 0 13,50% 9 0 4,50% 

Rekreatsioon 6 3 4,50% 7 45 26% 

Muud 4 0 2% 8 0 4% 

  100% 100% 100% 100% 101% 101% 

A- avatud vastus       

S - valikvastus       
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5.1.4 Valdkondade kaupa tulemuste keskmine ja pingerida 
 

Keskmised kokku Olulisus Vajadus keskmine 

Haridus 11 3 7 

Kultuur 12,5 18,5 15,5 

Turvalisus 23 6 14,5 

Transport 10,5 15,5 13 

Linnakkeskkond 18 13 15,5 

Heakord 5 10 7,5 

Rahvastik ja majandus 13,5 4,5 9 

Rekreatsioon 4,5 26 15,25 

Muud 2 4 3 

  100 100,5 100,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Kvalitatiivsed lähteandmed 
 

 

  Haridus Kultuur/üritused Turvalisus Transport Linnakeskkond Heakord Rahvastik ja majandus Rekreatsioon Muud   

MULLE 

MEELDIB 

VALGAS 

Elanik 
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

Lasteaiad x3 palju üritusi x5 tänavavalgustus hea käia igal pool kesklinna piirkond haljastus x5   sporditegevus Läti lähedus   

Koolid ja haridus x5   uus valgustus x3   pedeli puhkeala x 17 puhas ja ilus x 2   ujula x2 kaksilinn   

Huvikoolid   turvaline   et tegeletakse pannakse rõhku heakorrale   terviserajad külas käia sõpradel ja emal   

        vabadussammas korrastamine   spordisõbralik ooo palju meeldib ja palju ei meeldi   

        kõik meeldibx2 arendatud loodushoid   spordiasutused     

        muutub kiiresti puhtus         

        head kauplused ilus ümbrus         

        aktiivsus korras tänavad         

        rahulikkus           

        elada           

        vanade majade lammutamine           

        vaikne           

        kodune           

        rahu x5           

        ostukeskused           

n 9 5 5 1 36 13 0 6 4  79 

% 11 6 6 1 46 17 0 8 5   

  Haridus Kultuur/üritused Turvalisus Transport Linnakeskkond Heakord Rahvastik ja majandus Rekreatsioon Muud   

VALGA LINNAS 

VÕIKS PAREMINI 

OLLA 

Elanik 
  

  

  

  
  

  

  

  

gümnaasiumi haridus rohkem üritusi x6 Pedeli äärne valgustus korras kõnniteed x2 jalakäijate liikumine kesklinnas pargid korda erinevate rahvusgruppide kaasamine terviserajad meditsiingi teenuste kättesaadavus   

rohkem tegevust noortele x2 laululava x4 Laatsi tn valgustamata korras teed x2 mänguväljakud väiksematele prügi ladestamine vähem pagulasi ujula laup avatud x2 linna abi KÜ-de pidamisel   

koolisüsteem kinomaja taastamine toimivate tn valgustuse puudumine sõiduteed korda mänguväljakud paremal tasemel   palk nagu Tallinnas ujula x2 rohkem sõbralikke inimesi   

põhikool on idiootlik idu kino   rohkem politseid linnapilti x2 tänavaaugud korda kolemajade lammutamine x5 ringteel taimed rohkem töökohti x2   kaasav eelarve   

  rohkem etendusi huligaanid ja lõhkumine transport linn võiks olla säravam rohkem lilli rahval rohkem raha   paremad sõprussuhted teiste linnadega   

  park kus palju atraktsioone turvalisus x4 auklikud tänavad kesklinn rohkem pinke x2 (Maxima) ettevõtlus x2   eeskujuvõtmine Läti väikelinnade elukultuurist   

    vähem vägivalda raudtee ülesõidu ja käigukohad kuurid korda heakord töövõimalus   koostöö Valkaga   

    valgustus vahtra tn taastamine   vähe värve haljastuses     Valgamaalane tasuta   

    kesva tn pime Tambrega bussiliiklus tihedam             

      teed korda x4             

      bussipeatus Maxima juurde             

      kesva tn auklik             

n 5 14 13 17 11 9 9 5 8 91 

% 5,50% 15% 14% 19% 12% 10,00% 10,00% 5,50% 9% 100,00% 

  Haridus Kultuur/üritused Turvalisus Transport Linnakeskkond Heakord Rahvastik ja majandus Rekreatsioon Muud   

MULLE ON   

OLULINE   

Elanik 
  

  

  

  
  

  

  

  
  

noortel rohkem tegemist rohkem vabaõhu etendusi elukeskkond oleks turvaline x13 tn ja kõnniteed korras rõhk inimeste mugavusele linn oleks puhas ja korras et ei tuleks mustlasi Jaanikese spordikeskuse taastamine kõik on hästi   

lasteaiad korras rohkem konts @ kultuurimajas tänavad valgustatud võru tn-toogipalu korda linnas oleks hea oleks rohelust kõik saaksid läbi omavahel ujula laupäeviti lahti et olen alati tagasioodatud   

  kogupereüritusi   kõik oleks kodule lähedal     kogumiskohtades madalad hinnad oleks sportimisvõimalust     

  kohalikel rohkem esinemisvõimalusi (Liivimaa noorteorkester)   tn liivatatud talveti     oleks töökohti veekeskus     

  lauluväljak   bussühendus valkaga     noored tagasi Valgasse spa     

  koht kus üritused toimuksid         et inimestest hoolitaks       

  oleks üritusi         töökohad säiluks       

  rohkem teatrit         hoolitaks vanuritest       

  uuemaid filme         et pagulased ei tuleks x2       

  rohkem õhtust tegevust         eestlus säiluks       

            et oleks tööandjaid       

            oleks töökohti et ära ei mindaks       

n 2 10 14 5 2 2 13 4 2 54 

% 3,7 18,5 26 9,2 3,7 3,7 24 7,5 3,7   

                      

 Haridus Kultuur/üritused Turvalisus Transport Linnakeskkond Heakord Rahvastik ja majandus Rekreatsioon Muud   

MULLE MEELDIB 

VALGAS 

Külaline 

haridus turg ja laadad     meeldiv piirilinn x2 Jaamahoone välimus toredad inimesed   kõik   

        Pedeli ümbrus x4 roheline     hambaarst   

        õhkkond korras         

n 1 1     7 3 1   2 15 

% 7 7     47 20 7   13   

  Haridus Kultuur/üritused Turvalisus Transport Linnakeskkond Heakord Rahvastik ja majandus Rekreatsioon Muud   

VALGA LINNAS 

VÕIKS PAREMINI 
OLLA 

Külaline 

lätlastele keelekursused tasuta vabaajaüritused   tänavate korrastamine x3 võru ja tartu tn ei sobi linnapilti lilli ja taimi x2 töökohti lätlastele rohkem spordiüritusi rohkem rahvast tänavatel   

  rohkem kultuuriüritusi   bussiliiklus jaamahoone kasutamine     ujula     

        vanu maju vähem           

        tühje äripindu           

n 1 2 0 4 4 2 1 2 1 17 

% 5,9 11,8 0 23,5 23,5 11,8 5,9 11,8 5,9   

  Haridus Kultuur/üritused Turvalisus Transport Linnakeskkond Heakord Rahvastik ja majandus Rekreatsioon Muud   

MULLE ON   

OLULINE   

Külaline 

  
  

haridus   oleks turvaline liiklus meeldiv ja rahulik puhas oleks areneks   koostöö lätlastega   

koolid       linn elaks ja säraks   palgad head       

lasteaiad           eelistataks eestlasi (laadal)       

            inimesed sallivad       

            vähem mustlasi       

n 3 0 1 1 2 1 5 0 1 14 

% 21,5 0 7 7,1 14,2 7 36 0 7   



 


