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l'

MoodustadaYalgavalla arengustrateegiate koostamise juhtrtihm jiirgmises
koosseisus:

1.1. esimees vallavanem;
1.2. liikmed:

1.2.1. Valga Vallavalitsuse liikmed;
1.2.2. Valga Vallavolikogu esindajad;
1.2.3. tcidgruppide esimehed:
\ 2 ? l' eelarve ja rahanduse valdkonna t<icigruppi juhib rahandusteenistuse juhataja;
l'2'3'2' vallaruumi arendamise, vallamajunourl ja infrastruktuuri, iooduskeskkonna
ja

loodusressurss_ide, energiamajanduse, ehitu;e, maakorralduse ja
vallaplaneeringute
tcidgruppi juhib vastava valdkonna eest vastutav asevallavanem;
l '2'3 '3. kehakultuuri, spordi, vaba ajaja rahvastiku tervise edendamise,
valla arendusprojektide,
ettevdtluse, turismi, mainekujunduse ja koost<j<isuhtluse toogruppi juhit
vastava
valdkonna eest vastutav asevallavanem;
l'2'3.4. kultuuri, hariduse, huvihariduse ja noorsootdd ning kogukondade
koosto6 t6ogruppi
juhib vastava valdkonna eest vastutav asevallavanem;
l'2'3'5.sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja ennetustcici tcicigruppi juhib sotsiaalteenistuse juhataja;
| .2.4. vallavalitsuse teenistuste j uhid j a vallasekretiir;
1.2.5. Valga valla ettevOtjate esindaja;
| .2.6. Valga valla mittetulundustihingute esindaj a.

2'

Arengukava ja eelarvestrateegia elluviimiseks moodustatud juhtriihma rilesandeks
on
protsessi juhtimine, tciciriihmade poolt arengukava muutmiseks laekunud
ettepanekute
analtiiisimine ning ettepanekute arengukavasse ja eelarvestrateegiasse lisamine vastavalt
valga valla arcngukava ja eelarvestrateegia koostamise korrale.

3.

ja konaldab juhtnihma koosolekute
kokkukutsumise viihemalt kaks korda kalendriaasta jooksul vallavalitsuse v?ilisprojektide- ja
arenguteenistus. Juhtri.ihma tehnilise teenindamise tasab kantselei.
Arengustrateegiate tegevusi koordineerib

2
4.

5'

Kiiesoleva korralduse punkti 1.2.2 esindajad nimetatakse Valga
Vallavolikogu poolt, punkti
1.2.5 esindaja Valgamaa Ariklubi ettepanekul ning punkti 1.2.6
esindaja Valgamaa
Arenguagentuuri ettepanekul.

valga Vallavalitsuse 19. jaanuari 2018 korraldus nr 45 "yalga valla

koostamise juhtriihma moodustamineo' tunnistatakse kehtetuks.

6.
7

'

arengustrateegiate

Korraldus j6ustub 15. aprillil 2020.

Korralduse peale voib esitada valga Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses
siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates korraldusest teadasaamise piievast
v6i piievast,
millal oleks pidanud konaldusest teada saama vdi esitada kaebuse iartu Halduskohtule

halduskohtumenetluse seadustikus siitestatud korras i a tiihtaeqadel.
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