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ÜLDKOOSOLEKU   O T S U S 

Kokkulepe maakondade arengustrateegiate 
elluviimise toetusmeetmest (MATA) 
Valga maakonnale eraldatud raha kasutamiseks

Vastavalt riigihalduse ministri 07.05.2019 määrusele nr 1.1-1/25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise 
toetusmeede“ on toetuse andmise eesmärgiks toimepiirkondade arengueelduste parem kasutamine majanduskasvuks 
ja elukvaliteedi tõstmiseks vajalike teenuste kättesaadavus.  
Määruse § 12 (1) alusel esitab ettepanekud taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamiseks  Valgamaa 
Omavalitsuste Liit (MARO)  projektide kohta, millega panustatakse „Eesti regionaalarengu strateegia 2014– 2020“ 
ja maakonna arengustrateegia eesmärkide saavutamisse ning mis ei ole vastuolus riigi valdkondlike 
arengudokumentidega, mis sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas, millel on vähemalt maakondliku 
ulatusega mõju.
Riigihalduse ministri käskkirjaga15.05.2019 nr 1.1-4/79 „Meetme "Maakondade arengustrateegiate elluviimise 
toetusmeede" 2020. aasta taotlusvooru rahalise mahu kehtestamine“  on Valga maakonnale eraldatud rahaliste 
vahendite maht 315 117 eurot.
Valgamaa Omavalitsuste Liit esitab ettepanekud taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamiseks 2020. aasta 
esimesse taotlusvooru tähtajaga 15. mai 2020. 

Lähtudes eeltoodust ning tuginedes liidu liikmete vahel peetud aruteludele ja läbirääkimistele maakonnasisese 
kokkuleppe sõlmimiseks toetusmeetme raha kasutamise kohta, 
Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek

o t s u s t a b:

1. Leppida kokku maakonna omavalitsusüksuste vahel maakondade arengustrateegiate elluviimise 
toetusmeetmest Valga maakonnale 2020. aastaks eraldatud raha kasutamise proportsioonid:
1.1 Valga vald  40%;
1.2 Otepää vald 60%.

2. Esitada RTK projektitaotluste hindamiskomisjonile Valga maakonna projektitaotluste  nimekiri koos 
taotletava toetuse summaga alljärgnevalt: 
2.1 „Pühajärve rannapargi arendamine puhkealaks ja esinemispaigaks 

(I etapp)“  150 000,00 eurot
taotleja Otepää Vallavalitsus;

2.2 „Jaanikese motokompleksi arendamise II etapp “ 126 046,50 eurot 
taotleja Valga Vallavalitsus;

2.3 „Valgamaa rahvakultuuri arendamine“   39 000 ,00 eurot
taotleja Valgamaa Rahvakultuuri ja Käsitöö Keskselts MTÜ

2.4 „Valga jaama hoonesse multifuntsionaalse keskuse rajamine“ 126 046,50 eurot
taotleja Valga Vallavalitsus (reservprojekt nr 1) 

2.5 „Vabaõhu esinemisvõimaluste arendamine“ 100 875,00 eurot
taotleja Otepää Vallavalitsus (reservprojekt nr 2);

3. Otsus jõustub vastu võtmisest.
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