Nr

Eesmärk

Peamine tegevus

1

Asustusstruktuur ja
asustuse
suunamine

Keskuste võrgu
säilitamine,
tugevdamine

Ettevõtluse
toetamine

Teenuste
kättesaadavuse
tagamine
keskustes

Asustuse ja
maakasutuse
suunamine

Ülesanded kavandatud tegevuse
elluviimiseks
Leppida kokku ja rakendada Valga
maakonna kohalike
omavalitsuste avalike teenuste
kvaliteedi ja
kättesaadavuse miinimumtase

Teostamis
e aeg
2017-2030

Vastutaja/koostööpartner

Välja selgitada Valga maakonna
elanike vajadus kvaliteetse andme- ja
mobiilside järele. Eesmärgiks on
teenuste kättesaadavuse ja kaugtöö
võimaluste parandamine rakendades
infotehnoloogial põhinevaid
paindlikke lahendusi

2017-2030

Riik/Maakond

Olemasoleva keskuste võrgustiku
tugevdamine, eeskätt Valga linna kui
maakonna- ja toimepiirkonna
keskuse arendamine ja
kaasajastamine

2017-2030

Maakond/KOV

Tõsta sidusust maakondlike
planeeringute ja kohalike
omavalitsuste üldplaneeringute ning
maakonna arengustrateegia ja
kohalike omavalitsuste
arengukavade vahel

2017-2030

Maakond/KOV

Kaugtöökontorite rajamise
soodustamine

2017-2025

Riik/Maakond

Sotsiaalhoolekande
kompetentsikeskuse loomine
hõbemajanduse edendamiseks
Esmatasandi tervisekeskuse rajamine
Valga, Tõrva ja Otepää linna. AS
Valga Haigla olemasoleva teenuste
struktuuri säilitamine ja eriarstiabi
ööpäevaringse valmisoleku tagamine
koos sünnitusabi teenuse
osutamisega kogu Kagu-Eesti
patsientidele

2020

Maakond/Valga
Kutseõppekeskus/KOV

2017-2030

Riik/KOV

Kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine ja nende asjakohasuse
hindamine

2017

KOV

Haldusreformi järgselt uute
üldplaneeringute algatamine ja
koostamine maakonnaplaneeringus
toodud lahendusi arvestades

2018-2020

KOV

Koostatavate ja kehtivate
planeeringute seire nende aja- ja
asjakohasuse hindamiseks

regulaarne

Maakond/KOV

Riik/Maakond/KOV

2

3

Ruumilised
väärtused

Tehnilised
võrgustikud

Maastikuliste
väärtuste
tähtsustamine,
säilimise
tagamine

Vajadusel väärtuslikele maastikele
hoolduskavade koostamine ning
nende elluviimine koostöös
kohalike kogukondadega

2017-2020

KOV

Kaaluda ilusate vaatekohtade
väljaehitamist ning nende
kujunemist puhke- ja muu avaliku
kasutusega aladeks

2017-2030

KOV

Üldplaneeringu tasandil rohelise
võrgustiku piiride ja tingimuste
täpsustamise juhendi koostamine

2020

Riik

Puhkealadele vajadusel uute
rekreatsioonirajatiste rajamine.
Avalikult kasutatavatele
puhkealadele juurdepääsude ja
teenindustaristu tagamine

2017-2030

KOV/RMK

Miljööväärtuslike hoonestusalade
määramise aluste väljatöötamine

2020

Riik/maakond

Rahvusmaastike määramise
põhimõtete väljatöötamine

2020

Riik/maakond

Kultuuriväärtuste
säilimise
tagamine

Kasutusest välja langenud
kaitsealustele hoonetele uute
kasutusfunktsioonide leidmine või
kaitse alt väljaarvamine

2017-2030

Riik/KOV

Väärtuslike
põllumajandusmaade sihipärane
kasutamine
Kvaliteetse
andmeside
tagamine

Väärtuslike põllumajandusmaade
piiride ja kasutustingimuste
täpsustamine üldplaneeringutes

2017-2020

Riik/KOV

Kvaliteetse andmeside
kättesaadavuse parandamine
(EstWin lairiba võrgu ajakohastamine
ja väljaehitamine ning viimase miili
ühenduste küsimuse lahendamine)

2017-2025

Riik/kommunikatsiooniette
võtted

Kaaluda reisirongiühenduse
taastamist suunal Valga- Koidula

2017-2030

Raudteeülesõidukohtade nõuetele
vastavuses hoidmine

2017-2030

Regionaalse
ühistranspordivõrgustiku
kavandamine

2017-2022

Riik/maakond/
Edelaraudtee
Infrastruktuuri AS
Riik/maakond/
Edelaraudtee
Infrastruktuuri AS
Lõuna-Eesti
maakonnad/Riik

Ühistranspordi
arendamine

Paindlike ühistranspordilahenduste
väljatöötamine teenuste
kättesaadavuse tagamiseks

Maakond/KOV

Välja selgitada asukohad „pargi-reisi“
põhimõttel parklate väljaehitamiseks

2017-2022

Riik/ maakond/KOV

Maanteede
tehnilise seisundi
parandamine

Teede kvaliteedi parandamine,
tihedama kasutusega kruusateede
tolmuvaba katte alla viimine

2017-2030

Riik/KOV

Kergliiklusvõrgustiku
väljaarendamine

Maakonnaplaneeringus kavandatud
kergliiklusteede väljaehitamise
järjestuse määramine ühtse
kergliiklusteede võrgustiku
tekkimiseks

2017-2030

Riik/KOV

Elektri
varustuskindluse
tõstmine

Kaardistada elektrivõrgu liinide
potentsiaal uute energiatarbijate
lisandumiseks ja varustuskindluse
tõstmiseks

2017-2019

Elering AS

Taastuvenergia

Päikeseparkide arendamiseks
asukohtade ja võimaluste
kaardistamine

2017-2020

Maakond

Riigikaitse ja
turvalisus

Valga maakonnas riigikaitselise
tegevuse jätkamine

2017-2030

Riik

Maakonnaplaneeringu elluviimist ja piirkonna arengut toetavad täiendavad meetmed vt KSH
aruannet
Valga maakonnaplaneeringus on kavandatud maakonna ruumilised arengusuunad aastani 2030+.
Maakonnaplaneeringu elluviimine eeldab koostööd riigi-, maakonna-, kohaliku omavalitsuse ja
erasektori vahel. Riigi valdkondlike arengukavade ja strateegiate koostamisel tuleb arvestada
maakonna
tasandi
planeeringute
ja
arengukavadega.
Kohalikul
tasandil
toimub
maakonnaplaneeringu elluviimine läbi üld- ja teemaplaneeringute.
Maakonnaplaneeringu elluviimiseks koostatakse planeeringu tegevuskava. Tegevuskava seob
pikemaajalise visiooni ning selle elluviimiseks konkreetsemad ülesanded. Teisest küljest on
tegevuskava monitooringuvahend, millega jälgitakse planeeringu elluviimist. Tegevuskava võib
ajakohastada vastavalt vajadusele planeeringu põhilahendust muutmata. Planeeringu tegevuskava
ülevaatamist on otstarbekas läbi viia koos maakondliku arengustrateegia tegevuskava
ülevaatamisega.

