Kokkuvõte Valga linnavalitsuse olulisematest tulemustest ja tegevustest veebruaris 2012
Aruanne 3. märts 2012 Valga linnavolikogus
Arenguamet
Valga linn pälvis „Investorteeninduse programmi” tunnistuse, mille andis üle Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
Valga jaamahoone renoveerimise projektiidee koostamine ja esitamine Eesti-Läti programmi. Projekti maksumus: 481 927€, omaosalus 81 927€.
EASi Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi esitati „Valga Muusikakooli II korruse renoveerimistööd” projektitaotlus. Projekti eelarve 36611,25€, omafinantseering 5491,69€
Lõppesid saastekvootide müügist saadavate rahade raames teostatavad tööd Valga Lasteaed Buratino juures. Tekkis eelarveline ülejääk (6010 €), mida taotletakse täiendavate tööde tegemiseks antud objektil (katusealuse soojustus, vana välisukse asendus metalluksega).
Lõppesid saastekvootide müügist saadavate rahade raames teostatavad tööd Muuseumi Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon juures. Tekkis eelarveline ülejääk (12 449€), mida taotletakse täiendavate tööde tegemiseks antud objektil (vanade akende asendus uute PVC-akendega, vanade välisuste asendus metallustega).
Haridus-ja kultuuriamet
Viidi läbi 3  koosolekut ( 1.02., 07.02.,17.02) Valga Gümnaasiumi tegevuse ümberkorraldamiseks. Arutati koolide eelarve  ja  personali küsimusi ning   koolide  varade jagamist. 
	Otsustati, et 2012.aasta koolide eelarve riigi tasandil  koostatakse Valga Gümnaasiumile ja Valga Põhikoolile  praeguste      koosseisude järgselt 8 kuuks ja uute koosseisude  järgi 4 kuuks, KOV tasandil on  koolide  eelarve  6+6 kuud.
Koolide direktoreid kohustati alustama kõikide kooli töötajatega  läbirääkimisi,  tegema vajalikud muudatused  töötajate töölepingutes   ja andma kõikidele  töötajatele konkreetne tagasiside  koos muudetud töölepingutega hiljemalt 5.maiks 2012. 
Valga Gümnaasiumi kasutuses oleva linnavara  ( s.h  õppevahendid, raamatud) jagamine  Valga Gümnaasiumi ja Valga Põhikooli vahel  korraldatakse koolide direktorite, majandusjuhatajate   koostöös linnavalitsusega ja omavaheliste kokkulepete alusel. Vara jagamine peab olema lõpetatud 1.augustiks 2012.a
	15.-16.veebruaril osaleti  Linnade ja valdade päevadel Tallinnas. Esineti  pooletunnise  ettekandega  „ Valga -2011a. Laste -ja noortesõbralik linn”. Eestis on hetkel  eelpoolnimetatud nimetus omistatud 13 linnale.
Viidi läbi infokoosolek lasteaedade juhtkondadele  17.02. tuleohutuse nõuete tagamise  ja turvalisuse  ning aprillikuiste metoodikapäevade teemadel. 
Viidi läbi 14 kodukülastust ja vestlused koolikohustust halvasti täitvate õpilaste vanematega.  Toimusid  õpetajate  (8) ja õpilaste (38)  nõustamised.
Nõustati 5 lapsevanemat koolikohustuse edasilükkamise  küsimustes.
Korraldati ümber logopeedi töö, kodustele lastele toimub vastuvõtt lasteaed Kaseke ruumides, kus on  vastavad tingimused  teenusele juurdepääsuks  ka puuetega  lastele 
Korrastati spordiklubide andmebaas- hetkel tegutseb Valga linnas 22 spordiklubi
	Vaadati läbi spordiklubide (22)  2011.a. aasta aruandeid.

Korraldati 10.02. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses  meeleoluõhtu nn. kohvik - klubi õhtu. Õhtu külaliseks oli zooloog Aleksei Turovski, tantsumuusika Tartu ansamblilt Mati band.  Osalejaid 70
Koordineeriti  koostöös linnavalitsuse teiste  ametitega ( kantselei, linnahooldusamet ja linnamajandusamet)22.02. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimunud Eesti vabariigi 94. aastapäeva ja Säde seltsi 110. aastapäeva pidulikku kontsert-aktuse korraldust. 
	Koostöös Kultuurilinnade võrgustikuga  aidati koostada” Euroopa kultuurilinnad Eestis 2012 „tähtsündmuste voldikut. Voldikus on 21 Eesti linna tähtsündmused. Trükitud voldikud edastatakse turisminfokeskustele, kes neid siis erinevatel turismimessidel jagab. 
Kantselei
Valga Linnavalitsuse korraliste (07.02, 21.02)  ja erakorraliste (13.02, 29.02) istungite ettevalmistamine ja läbiviimine
Valga Linnavalitsuse riigihangete komisjoni koosolekute (02.02, 07.02, 09.02, 14.02, 17.02 ) ettevalmistamine ja läbiviimine. Riigihankekomisjon kooskõlastas hanke „Valga Gümnaasiumi rekonstrueerimistööde projekteerimine ja ehitamine” hankedokumendid. 22.02 avaldati Riigihangete registris hanke „Valga Gümnaasiumi rekonstrueerimistööde projekteerimine ja ehitamine” hanketeade, pakkumuste esitamise tähtaeg 28.03.2012
Valga Linna Lehe 2012. aasta esimese numbri väljaandmine. 2012. aastal planeeritakse kokku välja anda 8 lehte.
Linnahooldusamet
Haljastuse valdkonnas, linnaaedniku haldusalas, tegevused:
	Talviste heakorratööde korraldamine.
Kõrghaljastuse seire, puuhooldustööde ja murdumisohtlike puude raiete korraldamine - pidev. Korraldatud tänavapuude hooldustööde (pügamine) hinnapäring. algab Töid teostab FIE Sergei Dozorenko, tööde algavad märtsis, maksumus 9423,12 eurot.
Koostöö Eesti Maaülikooliga. 10. veebruaril esitlesid Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri magistriõppe üliõpilased kursusetöid teemal „Valga ja Valka puhkealade planeerimine ja kujundamine". Tööd olid välja pandud Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ovaalsaalis. Märtsikuul kolib näitus Valka kultuurimajja. 
	Linna heakorra valdkonnas, heakorrainspektorite haldusalas
	Prügikonteinerite ümbruste prügistamiste likvideerimised
1. märtsist asus tööle Andres Radsin heakorra vanemspetsialistina.
	Teede ja tänavate korrashoiu valdkonnas: 
	Valga linna tänavate aastaringse hooldustööde hankelepingu 2012-2015 sõlmitud
Valga linna tänavavalgustuse hooldustööde 2012-2013 hanke ettevalmistamine
	Veemajandusprojekti – Valga linn“ jätkuna 2012-2013 aastateks oli välja kuulutatud kolm avatud menetlusega riigihanget, nende hetkeseis :
	Tehniline abi ehitustööde riigihanke ja teenuste hanke hankedokumentide koostamiseks ning projekteerimiseks – ÜF 1 projekti 2. ja 3. osa tegemata töödele.  03.02. oli kohtumine Valga Linnavalitsuses hanke võitjate esindajatega ja „Veemajanduse projekti“ projektijuhiga, kus sai  edastatud meie olulised soovid uute hankedokumentide koostamisele (prioriteedid) torutööde jätkamisel linnas. Esmajärjekorras lõpule viia  Maleva , Petseri, Kungla jt. tänavatel 2010-2011 a. poolelijäänud torutööd, et jõuda kiiremini teekatete taastamisele sellistel tänavalõikudel. Täitmistagatisest soovime ka halvasti taastatud teekatte osas Kuperjanovi tn-l  võimalikult kiiret ümbertegemist. Avaldati lootust, et ilmaolud võimaldavad peatselt alustada ka välitöödega (teostusmõõdistused, katete taastamise ja töömahtude väljaselgitamine, jms), misjärel saab ette valmistada hankedokumendid torustike ehitamiseks. Vastavalt ajagraafikule on kavas ehitushange välja kuulutada maikuus.
	Reoveepuhasti (RVP) rekonstrueerimine (projekteerimis-ehitushange). Käesoleva hanke objektiks on esimese taotluse mahus olnud teostamata jäänud tööd ja need tööd, mis lisandusid täiendava taotluse raames. Hange läbi viidud, võitjaks osutus OÜ Keskkonnaprojekt - maksumusega 13 400 eurot. Tööde lõpp 2014 IV kvartal.
Reoveepuhasti lõpetamata tööd + täiendav rekonstrueerimine.  Oli väljakuulutatud avatud rahvusvaheline ehitustööde riigihange, pakkumuste esitamise tähtaeg oli 18.jaanuar 2012.a. Kuid 2 päeva enne tähtaega ühe pakkuja oluliste küsimuste esitamisega ja vastamise vajadusega Riigihangete registri kaudu pikendati pakkumiste esitamise tähtaega 30.jaanuarini 2012.a.  Edukaks pakkujaks osutus Skanska. Kui vaidlustust teise pakkuja  Nordeconi poolt ei tule siis sõlmitakse leping  10. nädalal.
Linnamajandusamet
Linnavara valdkond
	Alustatud enampakkumise ettevalmistamist järgmise linnavara võõrandamiseks 
	½ kinnistu asukohaga Oja tn 5.
korteriomand E.Enno 18-3.
korteriomand Pargi tn 14-2.
korteriomandi J.Kuperjanovi tn 22-4.
	Alustatud Arvo Pihelgas, Erich Kaljas ja Eduard Peterson pärimisasja menetlust.
Omandatud kinge Õie Valgepäält korteriomand Kesk tn 14-12. Eluruum kasutuskõlbulik, üldpinnaga 26,8 m2.
Kuulutatud välja hange käidukorralduse teenuse pakkuja leidmiseks.
	Ruumiline planeerimine
	Üleriigiline planeering Eesti 2030+ eelnõu ja tegevuskava esitati kooskõlastamiseks maavalitsustele ja omavalitsuste liitudele. Koostatud planeering töötati läbi ning esitati ettepanekud ja arvamused maavanemale ning omavalitsuste liidule vastuse koostamiseks. Valgamaa Omavalitsuste Liit ei kooskõlastanud eelnõud.
Ettevalmistustööd SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni (VIKP) ideekonkurssi korraldamiseks ja lähteülesande koostamine. Konkurss on plaanis läbi viia alates märtsist kolme kuu vältel, et saada parim ideelahendus, kuidas olemasolev VIKP kompleks muuta atraktiivsemaks sõjaajaloo esitlemise paigaks ja mitmekülgseks teemapargiks. Lahendus peab näitama, kuhu, kuidas ja milline ehitis rajada ja kuidas organiseerida hoonete vaheline ruum ja liikumine selles.
Valmistati ette kolme detailplaneeringu koostamise algatamised:
	Valga linna Lõuna tn 12 krundi ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine,
Valga linna Pärna puiesteele ja Pedeli virgestusalale tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramise detailplaneeringu koostamine,
Valga linna Vabaduse tn 32 krundi detailplaneeringu koostamine.
	Avalik väljapanek korraldati Raja tn 12 kinnistu ja selle lähiümbruse vastuvõetud detailplaneeringule ja Valga linna Sõpruse tn 3 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu eskiislahendusele.
	Maakorraldus
	Maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute läbiviimine Tartu tn 59 maaüksuse kohta ning riigi maale hoonestusõiguse seadmise ettevalmistamine krundil Vaarika tn 6a.
Valga linnale kuuluvate hoonete teenindamiseks vajaliku maa munitsipaliseerimise ettevalmistamine (Võru tn 116c ja Tartu tn 59) ja tänavamaade munitsipaliseerimine (11 tänavat).
	Ehitusvaldkond
	Avaldati Kungla 16 õppehoone rekonstruktsioonitööde hange.
Vabaduse 13 koolihoone kohta koostati muinsuskaitse eritingimused, mis esitati kooskõlastamiseks Muinsuskaitseametile.
CO2 programmi raames lisarahade taotlemine lasteaiale Buratino koostöös arenguametiga.
	Registrid
	Veebruaris avati OÜ Mesitaru uus majutusettevõte Maria Hostel aadressil Mesipuu tn 1.
Jätkub korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluste läbivaatamine.
	Mets
	On alustatud Saviaugu tänava pikendusel asuvate teetruupide remondiga. 
	21. veebruarist asus tööle uus metsnik Rando Roosik.
Rahandusamet
Koostatud on 2012. aasta eelarveeelnõulinnavolikogu poolt II lugemiseks ja vastuvõtmiseks.
Rahandusministeeriumi infosüsteemi on üles pandud 2011.aasta aruande andmed ja toimub kõikide kontode (tulud, kulud, nõuded, kohustused) võrdlemine teiste asutustega.
Pidevalt esitatakse statistilisi kuuaruandeid ja aidatakse allasutustel koostada projektide jt. aruandeid.
Sotsiaalabiamet
Sotsiaalabiameti põhitegevusala ja abivajaduse näitaja - toimetulekutoetuste maksmine. 
	Jaanuaris 2012 maksti toimetulekutoetust 407 perele (detsembris 400). Tõusu põhjuseks kommunaalkulude tõus seoses küttekuludega (päristalve saabumine detsembris). Toimetulekutoetuseks maksti 65 782 eurot (raha riigieelarvest). 
2011. aasta kogustatistika põhjal oli Valga linnas Eesti samasuuruste omavalitsustega võrdluses toimetulekutoetuse vajajate osas esikohal. Näiteks Võru linnas oli toetusesaajaid poole vähem. Toimetulekutoetuse saajate arv on ametlik elanikkonna vaesuse näitaja.
Jaanuaris 2012 oli Valga linnas 831 registreeritud töötut. Töötute arv on järjepidevalt vähenenud 2011. aasta jooksul, nt jaan 2011 oli 1041 töötut linnas. Valga maakonna töötus on riigis 2. kohal Ida-Virumaa järel, 10,9 %. Ida-Virumaal oli vastav näitaja 13,4 %, umb 10 % tasemel on ka Hiiumaa ja Põlvamaa. Üleriigiliselt oli töösuhte lõppemise põhjuseks enim tähtajaline tööleping (30 % juhtudest), koondamine (22 %), töötaja algatusel (16 %), poolte kokkuleppel (14 %). 
	Kokkuvõtted muudest sotsiaalteenustest 2011. aastal:
	Sotsiaalelamispindasid Valga linnas 82, neist 26 sotsiaalkorterid, ülejäänu sotsiaalmaja majutuskohad. Sotsiaaleluruumi sai teenust 90 inimest.
Koduhooldustöötaja abi sai 141 puudega ja eakat inimest. Koduhooldusteenuse 1 kuu kulu 1 isiku kohta oli 57 eurot. 
Perekonnas hooldamisel oli 8 last, kokku 5 peres. Süstemaatilise lastekaitselise järelevalve all oli 48 last. Perekonnast eraldati 6 last, neist 5 lapse puhul jõuti kohtulahendini hooldusõiguse piiramise osas. Perekonnast eraldatud lastest 3 asusid asenduskodusse, 3 eestkostja perekonda. Kokku on eestkostel 31 last, enamik lapse sugulase peres. Lapsendamist linn ei korralda ega statistikat ei oma. 
Lastega seotud nõudeid kohtusse esitatud 32: isikuhooldusõiguse piiramine 7, esialgse õiguskaitse rakendamise taotlusi 5, eestkoste seadmisi 7, menetlusosalisena 13. Kohtuväliselt menetletud vaidlused laste osas 19: lapsega suhtlemise õiguse üle 9, lapse ülalpidamiskohustuse täitmises 2, koolikohustuse mittetäitmises 2, muudes vaidlustes 6. 
Täiskasvanute tahtest olenematule psühhiaatrilisele ravile paigutamise nõudeid kohtusse esitatud 21. Täiskasvanutele eestkostja määramise avaldusi kohtule esitatud 39. 
	Sotsiaalvaldkonna projektid:
	Veebruaris alustas MTÜ Johannes Mikelsoni Keskus, tööklubi venekeelsetele, Töötukassa hange.
Jätkuvad:
	MTÜ Iseseisev Elu, alkoholi- ja narkosõltlaste nõustamine ja tugigrupp Valga linnas;
MTÜ Domus Petri Kogu, tööharjutus;
MTÜ Elva Koolituskeskus, 50+ inimeste tööturule naasmine, lisaks võeti turvatöötaja väljaõppele umbes 20 projektivälist inimest, kuna koolitusmaht võimaldas.
Valga Linna Pensionäride Liit, eakate eneseabitegevus;
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Valga linnapea

