
 

 Kokkuvõte arengu- ja majanduskomisjoni tegevusest 2013 - 2017  

 

29.08.2017 

 

Valga Linnavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni töötas ajavahemikul 2013 - 2017 

koosseisus:  

 

1. Viljar Schmidt komisjoni esimees viljar.schmidt@volikogu.valga.ee   

2. Viktor Haljaste komisjoni aseesimees viktor.haljaste@volikogu.valga.ee   

3. Ilmar Tõlner komisjoni liige ilmar.tolner@volikogu.valga.ee   

4. Anne Parmas komisjoni liige anne.parmas@gmail.com   

5. Alari Mägi komisjoni liige alarister@gmail.com   

6. Meelis Kattai komisjoni liige meelis.kattai@volikogu.valga.ee  

komisjoni liige 2013 – 2015 

7. Leida Pettai komisjoni liige leida.pettai@volikogu.valga.ee   

komisjoni liige 2016 - 2017 

 

2013 (november) – 2017 (august) toimus 38 arengu- ja majanduskomisjoni koosolekut. Neist 

37 olid korralised komisjoni koosolekud ja üks (29.06.2017) erakorraline komisjoni koosolek. 

Nendest 38-st koosolekust juhtis 29-t arengu- ja majanduskomisjoni koosolekut komisjoni 

esimees Viljar Schmidt, 6 koosolekut juhtis komisjoni aseesimees Viktor Haljaste ja kolme 

ühiskomisjoni (arengu- ja majanduskomisjon/rahanduskomisjon) rahanduskomisjoni esimees 

Jüri Teder. Üks ühiskomisjon toimus koos sotsiaal- ja tervishoiukomisjoniga. 

 

Valga Linnavolikogu otsusega 29.01.2016 arvati komisjoni koosseisust välja Meelis Kattai ja 

asemele kinnitati Leida Pettai. 

 

Komisjoni koosolekutel osalemisaktiivsus: 

 

 Viljar Schmidt osales 33 puudus 5 

 Viktor Haljaste osales 31 puudus 7 

 Ilmar Tõlner   osales 34 puudus 4 

 Anne Parmas  osales 30 puudus 8 

 Alari Mägi   osales 19 puudus 19 

 Meelis Kattai (komisjoni liige 2013 – 2015) osales 13 puudus 8 

 Leida Pettai (komisjoni liige 2016 – 2017) osales 16 puudus 0 

 

Osalemisaktiivsus komisjoni töös tõusis, kui koosolekul osalemise sai registreerida 

elektroonilise osalemisega. Ettepanekuid elektroonilise osalemise võimaldamise kohta tegi 

arengu- ja majanduskomisjon kahel korral. Elektroonilist osalemist (alates mai 2015) komisjoni 

töös kasutati 18 korral.  

Ajavahemikul 2013-2017 menetles komisjon: 

 

 81 Valga Linnavolikogu otsuse eelnõud;  

 35 Valga Linnavolikogu määruse eelnõud. 
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Lisaks kuulas komisjon ettekandeid ja arutles teemadel: 

 

 Ülevaade taliteenuste olukorras Valga linnas (2016); 

 Valga linna mahajäetud hoonete olukorrast Riigikontrolli auditi läbi ning informatsioon 

toimunud arutelust Riigikogu komisjonis antud teemal (2016); 

 Valga linna üldplaneeringu 2030+ arengustsenaariumite tutvustamine ja valimine 

(2017); 

 Valga linna 8. kvartali ideekonkursiga tutvumine koostöös MTÜ eesti Arhitektide 

Liiduga avalikule linnaruumile tervikliku lahenduse leidmiseks (2015); 

 Arutelu eluruumi üüri tõstmise üle aadressil Kuperjanovi 74-54 (2015); 

 Arutelu Vabaduse tänava ja Kuperjanovi tänava nurgale ebaseaduslikult paigaldatud 

õigeusu kiriku mälestuskivi üle (2015); 

 Ühisistungitel rahanduskomisjoniga kuulati eelarvete omalaekumiste ülevaadet. 

 

Peale käesoleva aruande esitamist on 2013 nimetatud Valga linnavolikogu arengu- ja 

majanduskomisjonil veel üks korraline koosolek 26.09.2017. 

Arengu- ja majanduskomisjoni esimehena tänan komisjoni liikmeid panustatud aja eest 

komisjoni töösse. 

 

 

allkirjastatud digitaalselt 

 

Viljar Schmidt 

Valga Linnavolikogu arengu- ja 

majanduskomisjoni esimees 

 


