VALGAMAA ARENGUSTRATEEGIA 2035+ LÜHIKOKKUVÕTE
2017. aasta haldusreformi järgselt koosneb maakond kolmest kohalikust omavalitsusest, millel on
tugevad keskused. Maakonna unikaalseks konkurentsieeliseks on pikk riigipiir Läti Vabariigiga.
Maakonna ühine identiteet on alles kujunemise järgus. Tõrva vald on osa kultuuriajaloolisest
Mulgimaast, Otepää käsitleb arengut pigem Vana-Tartumaa koosseisu kuuluvana. Valga vald on osa
Vana-Võrumaast ja maakonnakeskus Valga moodustab koos Läti linna Valkaga unikaalse kaksiklinna.
Erinevate identiteetide sidumine maakonna ühe arengueesmärgi nimel on üks suurimaid väljakutseid.
Valga maakond tähistab 2020. aastal oma 100 aasta sünnipäeva olles seega pisut noorem kui Eesti riik.
Selline kestvus annab maakonnale väärtusliku ajaloolise mälu ja kogemuse, mida tulevikuarengusse ja
strateegiasse põimida.
Valgamaa elanikkond väheneb ja vananeb sarnaselt teiste Kagu-Eesti maakondadega. Samas on
Valgamaa arengueeldused ja potentsiaal jäänud realiseerimata- maakond on ajaloolise Liivimaa
looduskaunis osa, paikneb olulistel liikumisteedel ja ühenduskoridoris Euroopa ja Venemaa suunal
(riigitrassid ja raudtee). Vaja on välja murda ääremaa kuvandist ja käsitleda Valgamaad kui Eesti riigi
jaoks olulise tähtsusega Lõunaväravat. Maakonna areng põhineb teotahtelistel ja eneseusku omavatel
inimestel, mida toetab loodusressursside arukas ja jätkusuutlik majandamine. Lisaväärtust loovad
nutikad tootmis- ja teenindusvaldkonnad ning rahvusvahelise mõjuga suurüritused.
Valgamaa on avatud, targa ja nutika majandusega, sotsiaalselt sidus ja looduslähedase elukeskkonnaga
maakond. Eesti Lõunavärav, spordi- ja tervisedenduse keskus ning atraktiivne koostööpiirkond, mida
iseloomustavad ettevõtlikkus, uuenduslikkus, hoolivus ja eripalgeliste kultuuride põimumine.
Valgamaa on kuldaväärt elukoht eneseteostamiseks elukaare igas punktis.
Valgamaa arengus käsitletakse nelja prioriteetset valdkonda- inimareng; majandusareng; tehniline
taristu ja ühistransport; turism ja maine. Neist lähtuvad Valgamaa neli strateegilist eesmärki:
1) Valgamaa on kvaliteetse elukeskkonnaga hästi toimiv maakond.
2) Valgamaa on ettevõtlik maakond, kõrget lisandväärtust loovate, ekspordipotentsiaali
suurendavate ja elanike heaolu tagavate töökohtadega.
3) Valgamaa on looduskeskkonda väärtustav kiirete ühendustega maakond.
4) Valgamaa on atraktiivne ja hea mainega külastuskeskkond.
Maakonna arengustrateegia ülesandeks on suunata maakondliku tasandi (ühis)tegevusi, olla aluseks
taotluste esitamisel riiklike toetuste saamiseks ja tuua välja vajadused riikliku poliitika suunamiseks.
Valgamaa 2035+ elluviimisel on kesksel kohal koostöövõrgustikel põhinev arendustöö, millesse on
haaratud elanikud, huvirühmad, kohalikud omavalitsused, koostööorganisatsioonid, ettevõtted ja
keskvalitsuse asutused.
Valga maakonna arengustrateegia 2035+ on kooskõlas Valgamaa maakonnaplaneeringuga, mis
käsitleb maakonna ruumilist arengut.
Strateegiategevuste elluviimist koordineerib Valgamaa Omavalitsuste Liit (VOL) koostöös Valgamaa
Arenguagentuuriga.

