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Lisa 3. Lääne-Harju valla arengukava koostamise põhimõtted ja protsess
Lääne-Harju vald moodustati Vabariigi Valitsuse 13.07.2017 määruse nr 126 “Keila valla, Padise
valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse
3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine”
muutmine” alusel 24. oktoobril 2017. aastal.
Eeltoodust tulenevalt oli arengukava koostamisel oluliseks põhimõtteks käsitleda Lääne-Harju
valda ühtse ja tervikliku omavalitsusena, samas võttes arvesse ühendamiseelseid piirkondlikke
erisusi ning enne ühinemist Paldiski linna ning Keila, Padise ja Vasalemma valla poolt kehtestatud
arengukavades kavandatud eesmärke ja tegevusi. Arengukava majandusliku, sotsiaalse ja
kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku arengu pikaajaliste suundumuste ja
vajaduste kirjeldamise ja analüüsi kõrval (lisad 1 ja 2) oli oluline roll Paldiski linna, Keila valla,
Padise valla ja Vasalemma valla seniste arengukavade analüüsil, sünteesil ja ajakohastamisel.
Teisalt teadvustati, et tegemist on üleminekuaja arengukavaga – vald ei ole tervikliku
omavalitusena veel lõplikult välja kujunenud ning seeläbi peab arengukava üldistusaste
võimaldama paindlikkust selle rakendamisel ja iga-aastasel ülevaatamisel.
Arengukava koostamise esimeses etapis koondati Lääne-Harju valda kirjeldav, samuti kõiki
seniste arengukavade strateegilisi eesmärke ja tegevusi koondav andmestik. Arvestades
ühendamisjärgset olukorda ning arengukava koostamise ajaraamistikku, ei viidud käesoleva
arengukava koostamisel läbi olulisi täiendavaid analüüse välja arvatud haridusvaldkond, kus
kasutati OÜ Geomedia poolt läbiviidud Lääne-Harju valla haridusvaldkonna analüüsi tulemusi.
Teisalt ei võimaldanud ühinemisjärgne olukord põhjaliku aegrealise andmevoo koostamist –
nimetatud tegevus on võimalik statistiliste andmete ühtlustamise järgselt arengukava
uuendamise ja seire- ja hindamistegevuste käigus.
Seniste arengukavade visioonid, strateegilised eesmärgid, arengusuunad ja tegevused ühtlustati
ja koondati viisil, et need oleksid asjakohased kogu Lääne-Harju valla tervikliku arengu
tagamiseks.
Arengukava koostamiseks viidi läbi alljärgnevad kaasamistegevused:
•

Piirkonnapõhised struktureeritud intervjuud piirkonnajuhtidega, et ajakohastada
piirkondlikud arenguvajadused;

•

arenguseminar vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmete ning vabaühenduste ja ettevõtjate
esindajatega, kus osalised hindasid kõikide senistest arengukavadest koondatud tegevuste
aja- ja asjakohasust Lääne-Harju valla terviklikku arengut silmas pidades ning tõid välja
omapoolseid ettepanekuid arengukava täiendamiseks;

•

valdkonnapõhised struktureeritud intervjuud Lääne-Harju vallavalitsuse valdkonnajuhtidega,
et ajakohastada valdkondlikud strateegilised visioonid ning tegevused.

Eeltoodud tegevuste tulemusena valmis arengukava kompaktne põhiosa, kus on kajastatud
Lääne-Harju valla arenguvisioon ning kuue valdkonna – elukeskkond ja avalik ruum, teed ja
ühistransport, ettevõtluskeskkond, haridusasutuste võrgustik ja õpikeskkond,
kodanikuühiskond, vaba aeg ja tervisedendus ning sotsiaalkaitse, strateegiliste eesmärkide
kirjeldus, arendustegevused, investeeringud ja nende oodatav mõju.
Lääne-Harju valla arengukava on strateegiline raamdokument – valdkondades (nt ühisveevärk ja
kanalisatsioon, teehoid, haridus, sotsiaalkaitse jne), mille tegevused vajavad detailsemat
analüüsi ja kirjeldamist, koostatakse vajadusel valdkondade arengukavad, kus kirjeldatakse ning
viiakse vastavalt vajadusele läbi täiendavaid uuringuid ja analüüse.
Muuhulgas vajab edasise arengu kavandamise käigus kaasaval viisil läbimõtlemist vallasisene
ruumistruktuur – sisemine kandi- või piirkonnaloogika ning nende erisustel põhinevad
arendustegevuste põhimõtted Lääne-Harju valla terviklikul arengul.
Arengukava tegevus- ja rahastamiskava (lisa 4) kirjeldab tegevuste ja investeeringute elluviimise
ajaraamistiku 2019–2022 ja rahastamisvõimalusi ning on ühenduslüliks eelarvestrateegia ning igaaastase eelarveplaneerimistegevuse vahel.
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Arengukava täitmise seire toimub arengukavas väljapakutud valdkondlike mõjuindikaatorite
alusel, seejuures kasutatakse nii kvantitatiivseid indikaatoreid (tegevuste ja investeeringute
arvulised näitajad) kui kvalitatiivseid näitajad (vallaelanike ja sihtgruppide rahulolu-uuringute
tulemused).
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