Harku valla
kandi- ja
külapõhiste
arengukavade
koostamise
soovitused
Harku Vallavalitsus
arendusosakond
2011

Kandipõhine arengukava on külaelanike kokkulepe, tegevusjuhis ja dokument arengu
kavandamiseks, mis valmib külaelanike osalusel ja koostöös. Kandipõhine arengukava
kajastab kohaliku kogukonna poolt kokku lepitud peamisi kandi arenguprioriteete ja
eesmärke.

Arengukava koostamise üldpõhimõtted
Arengukava

koostamise

eesmärk

on

määratleda

arenguperspektiiv,

luua

alus

järjepidevusele, plaanipärasele arengule ja täpsustada arengudokumentides seatud
eesmärke.

Arengukava peab vastama järgmistele nõuetele
 Arengukavas tuleb kasutada võimalikult värskeid statistilisi ja muid andmeid,
eelistades avalike andmebaaside andmeid
 Kõigile algallikatele tuleb arengukavas viidata
 Arengukavas esitatud graafilised lisandid nummerdatakse ja pealkirjastatakse
 Arengukavas esitatav täiendav teave esitatakse arengudokumendi lisades
 Arengukavas ei esine kordusi, see tähendab, et iga kirjeldus, eesmärk, probleem ja
meede on esitatud ühe korra
 Arengukava peab olema koostatud kasutades ametlikku dokumendi keelt
 Arengukava projekt peab läbima enne vastuvõtmiseks esitamist keelekorrektuuri

Kandipõhise arengukava koostamine, täiendamine ja elluviimine
 Kandipõhine arengukava koostatakse järgmise viie aasta kohta
 Kandi arengukavade koostamisel ei minda vastuollu hierarhiliselt kõrgemal
olevate arengukavadega (üleriigilised, maakondlikud ja ülevallalised strateegiad,
arengukavad ja planeeringud)
 Kandipõhise arengukava koostamise ja täiendamise algatab külaselts või muu
kandi elanike poolt moodustatud ühendus
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 Kandipõhise arengukava koostamisse ja täiendamisse kaasatakse võimalikult palju
kohalikke elanikke. Võimalusel kaastakse ka kandiväliseid asjaomaseid ja
huvitatud isikud, eriala spetsialiste ning asutusi.
 Kandipõhine kinnitatud arengukava esitatakse informatiivselt Vallavalitsuse
arendusosakonnale
 Vallavalitsuse arendusosakond esitab kandipõhise arengukava informatiivse
punktina Vallavalitsuse istungil ning korraldab arengukava avaldamise valla
kodulehel.
 Kandipõhise arengukava koostaja esitab iga aasta 20. augustiks vallavalitsuse
arendusosakonnale aruande arengukava täitmise, arengukavas ja rakendusplaanis
esitatud eesmärkide saavutamise ning meetmete tulemuslikkuse kohta.
 Soovi korral teeb kandipõhise arengukava koostaja teemavaldkondade lõikes
ettepanekuid valla arengukava täiendamiseks.

Kandipõhise arengukava sisu
Kandipõhine arengukava sisaldab peatükke:
1) Sissejuhatav kokkuvõte
2) Kandi kujunemine, asend ja rahvastik
3) Kandi visioon ja arengueelistused
4) Kandi huvigruppide vajadused
5) Tegevusvaldkonnad:
HARIDUS, KULTUUR, SPORT
Haridus
Noorsootöö
Kultuur
Sport
HOOLIVUS JA TURVALISUS
Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
Turvalisus
PLANEERIMINE JA MAAKASUTUS
Planeerimine ja elamumajandus
Maakasutus ja maavarad
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INFRASTRUKTUUR JA KESKKONNAKAITSE
Vesi, kanalisatsioon ja sadevesi
Energia
Teed, tänavad ja transpordikorraldus
Ühistransport
Keskkonnakaitse, heakord ja jäätmekäitlus
ETTEVÕTLUS JA KOOSTÖÖ
Ettevõtlus
Turism
Koostöö
6) Investeeringute plaan
7) Arengukava elluviimine ja uuendamine
8) Lisad (SWOT analüüs, kaardid, algandmed, protokollid jne.)
 Tegevusvaldkondade lõikes esitatakse:
o Hetkeolukorra analüüs, mis sisaldab valdkonna praeguste probleemide ning
olemasolevate võimaluste analüüsi
o Strateegiline

eesmärk,

mis

on

koostatud

hetkeolukorra

analüüsi

ja

arenguvisiooni alusel ning väljendab valdkonnas taotletavat mõju, mille
saavutamine on mõõdetav või hinnatav
o Meetmed ehk tegevused, mis on võimalikud lahendused strateegiliste
eesmärkide saavutamiseks
 Tegevusvaldkondade raames kavandatud tegevuste hinnangulised maksumused ja
maksumuste jaotumine meetmete vahel esitatakse kandipõhise arengukava
investeeringute plaanis selle elluviimisperioodi aastate ja finantseerimisallikate
lõikes. Uued algatused koos maksumustega tuuakse välja tähtsuse järjekorras.
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