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1. SISSEJUHATUS 

Arengukava dokument „MTÜ Alasniidu Seltsi arengukava aastateks 2022–2028“ on Tiskre-

Harkujärve kandi teine arengukava. Eelmine piirkonna arengukava oli koostatud aastateks 

2011–2017. 

Tiskre-Harkujärve kant on Harku vallas lähiaastatel kõige kiiremini kasvav piirkond, mis vajab 

elanike mõtteid ja visioone piirkonna arendamiseks. Arengukava on koostatud ajas muutuva 

tööriistana, mida täiustatakse ja kuhu lisatakse uusi ideid eesmärgiga arendada Tiskre-

Harkujärve piirkonnast hea ja toimiv elukeskkond. 

Arengukava protsessi algatas Alasniidu Selts MTÜ, mis loodi 2007. aastal ja see olnud seni 

kandi tegemisi eestvedav organisatsioon. 2022. aasta veebruaris esitas selts Kodaniku-

ühiskonna Sihtkapitalile vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2022. aasta taotlusvooru 

projektitaotluse, rahastamaks kandi uue arengukava protsessi. 

Taotluse rahuldamise otsuse järel valis seltsi juhatus protsessi juhtima arengukava eksperdi 

Ivika Nõgeli. Esimesel juhatuse liikmete ja eksperdi kohtumisel lepiti kokku tegevuskava. 

Elanikel oli võimalus arengukava protsessi esimese etapis täita küsitlus, mille järel toimus kaks 

arengukava seminari mais ja juunis 2022. Seminaride tööprotsessis sõnastati probleemid, 

sõeluti välja enam üles kerkinud probleemid, kaardistati kandi plussid ja miinused. Määratleti 

tegevuste sisu, täitmise eest vastutajad ja täitmise tähtajad. 

Kokku osales arengukava koostamise protsessis üle 100 inimese. Arengukava projekt 

vormistati kirjalikult juulis 2022.  

 

 

  



2. KIRJELDUS JA OLUKORD  

2.1. Kandi kujunemine  
 

Tiskre-Harkujärve kant koosneb Harkujärve külast, Tiskre külast ja Laabi külast. Tiskre 
omakorda jaguneb mitmeks kinnisvaraarenduse piirkonnaks. Kõige suurem neist on hõlmatud 
Apametsa osaüldplaneeringuga (sh Alasniidu, Käämo ja Liiva tee äärsed arendused jt) ning Oja 
tee, Hobuseraua tee, Järvekalda tee ja tulevikus ka Cerese aiandi alused maad. Uute 
piirkondade aktiivsem arendus algas 2004. aastal ja jätkub siiani. Vanem asustus on Laabi küla 
ja Harkujärve küla, mis koosneb nõukogude ajal ehitatud korrusmajadest. Laabi on  
1938. aastal juba Harku vallavalitsuse nimekirja järgi valda kuulunud. Harku küla, mis nüüd 
kuulub Tiskre küla koosseisu, on rajatud 1241.  
 

2.2. Asend ja rahvastik  
 

Tiskre-Harkujärve piirkond asub Harjumaa läänepoolses osas Tallinnaga piirnevas Harku vallas. 

Valla mõistes paikneb piirkond valla äärealal, jäädes valla keskusest itta. Nii piirab Tiskre-

Harkujärve kanti kolmest ilmakaarest Tallinna linn (põhjast, idast ja lõunast). Põhjapiir on 

Rannamõisa–Kloogaranna maantee. Itta jääb Tallinna linna suuruselt teine järv – Harku järv. 

Lõunast piirab piirkonda Paldiski maantee. Edelapiir on Laabi küla serva jääv vana raudtee 

tamm (Tammi tee). Läänepiir on osaliselt projekteeritava Juuliku–Tabasalu ühendustee osa 

(T11 Tallinna ringtee ja T11390 Tallinna Rannamõisa–Kloogaranna maantee ühendustee), 

mida tuntakse Harku teena. 

 

 
 

Joonis 1. Harku valla kantide kaart (kajastatud Harku valla arengukavas 2011–2037) 



 

01.06.2022 seisuga on kantud Harku valla elanike registrisse 16 973 inimest. Piirkonna elanike 

sooline koosseis: naisi 52% ja mehi 48%. Piirkonnas elab naisi 4% võrra rohkem kui mehi. 

Piirkonda asustavad enamalt jaolt nooremas keskeas inimesed, kellel on väikesed lapsed.  

 

01.06.2022 seisuga elab Tiskre-Harkujärve piirkonna külades järgmisel arvul inimesi: 

Harkujärve 797, Tiskre 2013, Laabi 26 inimest. Kokku elab selles piirkonnas suurusjärgus 2836 

inimest.  

 

Kandi vanuseline koosseis seisuga 01.06.2022: eelkooliealisi lapsi 150, põhikooliõpilasi 454, 

17–26aastasi noori 270, tööealisi 1628, eakaid 334. Kokku elanikke 2836. 

Kasv on hoogustunud just eelkõige viimasel kolmel aastal. Seejuures on kõige kiiremini 

kasvanud kooli- ja pensioniealiste grupp. Lasteaiaealisi on aga vähemaks jäänud.  

 

 

2.3. Looduslikud olud ja vaatamisväärsused 
 

Apametsa elupiirkonna kirdeserva jääb metsatukk koos Tiskre ojaga (Harkujärve küla 

põhjaosas), Harku järv ning Harku oja ja Tabasalu soo (piirneb Tabasalu aleviga). Piirkonna 

läänepoolset osa läbib paekiviastang (Kallaste pank). Omamoodi loodusliku objekti 

moodustab ka Juhani Puukooli Harku istikuäri, mida läbib Harku oja. Piirkonna vahetus 

läheduses on teisel pool Paldiski maanteed asuv Harku raba-parkmets, mille lääneservas on 

Harku mõis koos Harku pargiga, mis omakorda on ühenduses Nõmme–Mustamäe 

maastikukaitsealaga.  

 

Teisele poole Juuliku–Tabasalu ühendusteed jääb suur roheala metsadega ja Vääna jõega. 

Loodes paikneb Rannamõisa maastikukaitseala koos Rannamõisa pangaga teisel pool 

Teelahkme piirkonda. Harku järve kasutab praegu ainult Tallinna linn. Avalikus kasutuses on 

Väike-Õismäe-poolne liivarand ja Pikaliiva-poolne sõudeklubi ala. Harku valla poolt piirab 

Harku järve edelakallast Järvakalda tee. Loodest kulgeb Hobuseraua tee. Tee ja järve vahel 

kasvab mets ning vahetult enne Tiskre ojja suubumist on rajatud järve kaldale neli eramut. 

 

Harku järve vee kvaliteet on aasta-aastalt paranenud. Harku järv saab oma vee nii allikatest 

kui ka eelnimetatud Harku ojast. Oja kvaliteet sõltub valla keskosas asuvate rohealade 

heaolust. Harku oja läbib mitut olulist piirkonda ning saab alguse Suurupi lähistelt. Alasniidu 

piirkonnas langeb Harku oja alla astangust, luues nii maaliliselt kauni kanjoni Tammeaugu tee 

vahetus läheduses. 

 

Alasniidu piirkonna kaitstavad objektid on nt Pilladu tamm, Rabakivi tamm, Harkujärve park. 

Piirkonnas on vanu talukohti (nt Tõnu ja Laabi), vana Harku küla, Laabi küla kiviaiad, 

Kabelisauna matmispaik ja Söerada. Arheoloogiamälestistest on Tiskre küla põhjaservas 

asulakoht (registrinumber 17528), kaks kultusekivi, kivikalmed Alasniidu asumis ja kalmistu. 

 



2.4. Haridus ja kultuurielu 
 

Tiskre-Harkujärve kanti jääb Alasniidu lasteaed, kus käib 102 last, Harkujärve lasteaed 158 

lapsega ning 255 õpilasega Harkujärve põhikool. Apametsa elamurajooni arenedes on seal 

ette nähtud sotsiaalmaa, kuhu on võimalus tulevikus rajada põhikool ja lasteaed. Piirkonnas 

asub ka Harkujärve kogukonnakirik (varem Püha Esimärtri Stefanose kirik, ka Harkujärve 

Stefanose kirik), mis ehitati 1994. aastal, arhitekt Jaak Kuriks, ehitust finantseeris 

väliseestlasest filantroop Aino Järvesoo.  

 

Kirik kuulub Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku koosseisu. Hoones pakutakse lapsehoiuteenust, 

siin on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöötalitus. 

Hoone ja krundi heakorrastamise ning Aino Järvesoo mälestuse jäädvustamisega tegeles MTÜ 

Harkujärve Kiriku Taastamise Selts. Alates 2020. aasta sügisest on selts ümber organiseeritud 

MTÜ Harkujärve Kogukonnakeskuseks, mille kaudu pakutakse ümberkaudsetele elanikele 

vajalikke vabaajateenuseid ning välja ehitatud külalistubades majutusteenust. 

 

Harkujärvel tegutseb ka noortekeskus, kus peamiselt peale koolipäeva pakutakse 

kooliõpilastele vaba aja veetmise võimalust. 

 

 

2.5. Ettevõtted ja asutused 
 

Tiskre-Harkujärve kandis tegutsevad järgmised ettevõtted: Juhani Puukooli Harku istikuäri, 

Warren Saffety,  Germund Hulgi, Kodasema OÜ tehas, Metek OÜ fassaadikatete tehas, Rait AS 

Tallinna Puiduterminal ja veel muid ettevõtteid. 

 

Laabi külas asub Altia Eesti villimistehas ning Harku paemurrus AS Harku Karjäär, Põhjamaade 

suurim aknakatete tootja AS Sunorek, Meteki fassaadikatted, AS Tallegg.  

Laabi külas asub ka 963 meetri pikkune Tabasalu kardirada, millel korraldatakse kardisõidu 

Eesti meistrivõistluste etappe. 

 

Munitsipaalasutustest jäävad Tiskre-Harkujärve kanti Harkujärve ja Alasniidu lasteaed ning 

Harkujärve põhikool. 

 

Suurem osa töökohtadest asuvad valla keskuses Tabasalus või Tallinna linnas. Enamik 

piirkonna elanikest käivad tööl Tallinnas. 

 

 

 

2.6. Transport ja teed  
 

Harkujärve ja Tiskre kandi sõiduteed on rahuldavas seisus. Piirkonda on küll rajatud uusi teid, 

kuid nende ehitamisel ei ole järgitud olemasolevat ja edaspidi tekkivat liikluskoormust. 



Piirkonna keskusest viib välja üks sõidutee (Sütemetsa tee algus – Kiriku tee – Järvekalda tee), 

mis ristub Paldiski maanteega. Valla keskusega ühendab piirkonda Liiva tee, mis suubub läbi 

Apametsa piirkonna Rannamõisa–Kloogaranna maanteele ja Sütemetsa tee, mis ristub 

planeeritava Juuliku–Tabasalu ühendusteega.  

 

Kiriku tee, mis ühendab Sütemetsa teed Järvekalda teega, on projekteeritud kohati liialt kitsas. 

Sütemetsa tee algusesse kõvakatte paigaldamine oli ainuõige lahendus samal ajal Alasniidule 

elurajooni rajamisega. Kuid ka siin tehti tee-ehituse käigus möödalaskmisi. Sõidutee rajati küll 

tulevikku arvestades parajalt lai, samas ei nähtud ette tee projekteerimisel ühtegi lahendust, 

mis muudaks liikluse aeglasemaks ning sujuvamaks. Kergliiklustee on rajatud Paldiski 

maanteelt mööda Sütemetsa teed kuni Tammiaugu ja Kalda tänava ristmikuni. Jalgrattaga 

saab Alasniidu piirkonnast valla keskusesse Tabasallu Liiva, Sütemetsa, Nõmme ja Kalda 

tänava kaudu või mööda Hobuseraua teed Pikaliiva suunalt ja Järvekalda teelt Õismäele.  

 

Uus ühendatavus pealinnaga on avatud Apametsa tee, mida mööda saab  Tiskre ringsõiduni. 

Sellel saab autoga või mööda kergliiklusteed Tiskre ringini ja Rannamõisa tee kaudu nii 

Tabasalu kui ka Tallinna suunal liikuda. 

 

Piirkonda teenindab Tallinna linna ühistranspordi bussiliin nr 27 ja uus bussiliin marsruudil 

Harku alevik – Harkujärve – Alasniidu – Tabasalu. 

 

 

2.7. Kogukonna traditsioonid ja saavutused  
 

Alasniidu Seltsi MTÜ lõid aktiivsed inimesed 15.08.2007 ja ühing on olnud seni kandi tegemisi 

eestvedav organisatsioon. Peamine eesmärk on tagada kandi jätkusuutlik areng ja luua parem 

ja turvalisem elukeskkond. Korraldatakse seltsielu ja ühisüritusi, luuakse vaba aja veetmise 

võimalusi ning edendatakse sportlikke tegevusi. Läbi traditsiooniliste ürituste korraldamise 

soovitakse elanikke paremini lõimida. Oluline eesmärk on kogukonnaga panustada 

keskkonnahoidlikesse eluviisidesse ja koduümbruse heakorda. 

 

Selts on aktiivselt kaasatud kandi huvide esindajana Harku valla arengu planeerimisse ning 

ühiselt Harku valla kogukonnaseltsidega ka valla koostööpartner, kaasates kohalikud elanikud 

otsustusprotsessidesse. 

 

2010. aastal avati Alasniidul mänguväljak Harku valla ja Maaelu Arengu fondi rahastuse toel ja 

sai alguse suvelõpu kogukonna perepäev „Alasniidu pereolümpiamängud“. 

 

2014. aastal oli MTÜ Alasniidu Selts Harku valla traditsioonilise külade päeva korraldaja.  

2017. aastal toimus koostööprojekti korras Harkujärve-Alasniidu bussiootekodade 

kujundamise projekt. Projekt viidi ellu Alasniidu Seltsi MTÜ koostöös MTÜ Loovuslabori, 

Harkujärve kooli, Alasniidu lasteaia, Harkujärve noortekeskuse, Strantum OÜ, Harku valla, 

Harkujärve kogukonnakiriku, kohalike ettevõtjate ja annetajatega. 

 



2018. aasta septembrist detsembrini toimus koostöös MTÜ Loovuslaboriga „Meie küla 

tarbekunstiring“, mille raames oli kogukonnaliikmetel võimalus omavahel tutvuda ning uusi 

oskusi omandada. 

 

Igal aastal toimuvad juba traditsiooniliseks saanud üritused: jõulukuuskede põletamine, 

lumelinna ehitus, heakorratalgud, lastekaitsepäeva tähistamine 1. juunil, pereolümpia ja 

sporditurniirid. 

 

Piirkonna elanikud on Alasniidu seltsi eestvedamisel osalenud alates 2008. aastast “Teeme 

ära!” talgutel, korraldades mai alguses piirkonnas prügikoristustalgud, ja 2009. aastal üle-

eestilistel mõttetalgutel, mida selts korraldas Harkujärve peokeskuses. 

 

Alasniidu seltsi kuulub 63 aktiivset liiget ja juhatuses on viis liiget. Selts proovib kaasata ka 

teised Tiskre ja Harkujärve külade asumite elanikud, et anda ühistegevusele uut jõudu. 

 

 

 

3. ARENGUTEGURITE ANALÜÜS (SWOT)   
 

Kevadsuvel 2022 tegi Alasniidu selts küsitluse Tiskre, Harkujärve ja Laabi elanike hulgas, et 

saada teada nende hinnanguid oma elukeskkonna kohta, ootusi ja probleeme. Sellele järgnes 

kaks arenguseminari. Saadud info põhjal sõnastati peamised arengutegurid ning koostati 

SWOT-analüüs.  

 

3.1. Tugevused ja võimalused 

 

● Elanike küsitlusest selgus, et vaatamata pealinna lähedusele iseloomustab piirkonda  

turvalisus, rohelus ning vaikus, mida kohalikud kõrgelt väärtustavad.  

● Piirkonnas on kaks lasteaeda (Alasniidul ja Harkujärvel) ning põhikool Harkujärve 

külas. Elanike arvu kasvu tingimustes on mõlemad jätkusuutlikud ning tagavad 

kodulähedase hariduse säilimise.  

● Piirkonnas on Harku järve puhkeala, mis annab võimaluse looduses liikuda ning 

suuremaid ühisüritusi korraldada. 

● Piirkonnas on säilinud loodusrikkust: Tiskre ja Harku ojad, Harku järv, Tabasalu soo, 

Kallaste pank, Pilladu ja Rabakivi tammed ning vahetus läheduses Harku raba ja 

parkmets ning Nõmme–Mustamäe ja Rannamõisa maastikukaitsealad. 

● Tänu Tallinna lähedusele on küla elanikele kättesaadavad kõik pealinna teenused, 

vaba aja võimalused ning töökohad. Tallinna kesklinn on 10–14 km kaugusel.  

● Piirkonna ainus külaselts on MTÜ Alasniidu Selts, millel on pikaajaline projektitöö 

kogemus, mille abil saab liikmeskonna kasvades hõlmata tervet kanti.  

● Ühiskonna keskkonnateadlikkuse suurenemine ning riigi suund rohepöörde poole 

toetab jalgsi ja rattaga liikumist ning seeläbi investeeringuid liiklusturvalisusse. Samuti 

toetab see keskkonnaalaseid ettevõtmisi.  



● Uued tehnoloogiad loovad võimalusi lahendada liikluse ja turvalisustega seotud 

probleeme ning elanike arvu tõusuga kaasnevaid proovikive.  

● Elanike ja ühiskonna terviseteadlikkuse suund annab võimaluse kujundada piirkond 

spordi- ja liikumislembeseks. Lisaks on ühistegevus ja kaasatus üks vaimse tervise 

eelduseid.   

 

3.2. Nõrkused ja ohud 
 

● Kasvava liikluskoormuse tõttu on jalgsi ning rattaga liikumine ebaturvaline. Turvalisust 

aitaks suurendada ka parem ühistranspordi korraldus, mis vähendaks autode 

kasutamist.  

● Kogukondlik koostöö ei hõlma tervet Tiskre-Harkujärve kanti, vaid piirdub praegu 

peamiselt Alasniidu asumiga. Piirkonna probleemide ja vajaduste teadvustamiseks ei 

ole praegu suhtlus kohaliku omavalitsusega piisav.  

● Piirkonna elanikel ei ole välja kujunenud ühiselu tavasid ja reegleid, mistõttu tekivad 

pinged naabrite vahel kergesti.  

● Takistatud on ligipääs Harku järve puhkealale. Harku järve kasutab praegu vaid Tallinna 

linn. 

● Ehitustegevus uute asumite loomiseks jätkub ning seeläbi kasvab ka elanike arv kiiresti. 

Sealjuures on oht, et infrastruktuur ei jõua järele elanike arvu kasvule.  

● Nii rahvastiku kasv kui ka majandustegevus (Harku karjäär) suurendavad koormust 

looduskeskkonnale, ohustades elukeskkonna kvaliteeti. 

 

 

Tabel 1. Piirkonna tugevuste-nõrkuste-võimaluste-ohtude kokkuvõte 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

• Turvaline, roheline ja vaikne 

elukeskkond; 

• Tallinna linna lähedus; 

• oma lasteaed ja kool; 

• Harku järve puhkeala lähedus; 

• Alasniidu seltsi arendustegevuse 

kogemused. 

 

• Jalgsi ning rattaga liikumine on 

ebaturvaline; 

• ühistransport ei vasta vajadustele; 

• ebapiisav koostöö kogukonna sees ning 

omavalitsusega; 

• ühiselu reeglite puudumine kogukonnas; 

• takistatud ligipääs Harku 

järvepuhkealale 

VÕIMALUSED OHUD 

• Suund ökoloogilise jalajälje 

vähendamiseks (rohepööre); 

• terviseteadlikkus (füüsiline ja vaimne);  

• tehnoloogia võimalused. 

• Infrastruktuuri areng ei jõua järele kiirele  

elanike arvu kasvule; 

• suur koormus looduskeskkonnale. 

 

 

 



3.3. Arengutegurite analüüs 
 

Ülaltoodud arengutegurite abil saab edendada järgmisi võtmevaldkondi: 

● Kasutades ära kogukondliku koostöö kogemust ning rohepöörde ja terviseteadlikkuse 

argumente, luua tihedam koostöö vallaga saavutamaks turvalisem liikluskorraldus 

piirkonnas. 

● Kasutades ära Alasniidu külaseltsi kogemusi ning lasteaia ja kooli ühendavat rolli, 

tugevdada koostööd piirkonna elanike vahel ning arendada välja kogu Tiskre-Harkujärve 

kanti hõlmav kogukond.  

● Kasutades ära külaseltsi kogemusi ning kohalike haridusasutuste liitvat rolli, laiendada 

vaba aja veetmise võimalusi kõiki elanike rühmi silmas pidades. 

 

Seega valime strateegia võtmevaldkondadeks TURVALISE ELUKESKKONNA, KOGUKONNA 

ARENGU ja VABA AJA VÕIMALUSED. 

 

 

 

  

4. STRATEEGIA 
 

4.1. Küla tulevikupilt 2029 
 

Arenguseminaril 14.06.2022 lepiti kokku kõige olulisemaid väärtusi peegeldav tulevikupilt. 

 

Aastal 2029 pakub Tiskre-Harkujärve kant elu roheluses linna võimalustega.  

Koos tegemised on haaranud elanikkonna läbi terve elukaare.  

Elanikud tunnevad end üksteist toetava kogukonnana ja see on uhke tunne! 

 

4.2. Võtmevaldkonnad, eesmärgid ja tegevussuunad 
 

SWOT-analüüsi põhjal valis kogukond välja järgmised võtmevaldkonnad ja pani paika 

eesmärgid ning tegevussuunad. 

 

TURVALINE ELUKESKKOND  

1. eesmärk: koostöös vallaga on saavutatud turvalisem liikluskorraldus.  

Selleks on vaja: 

● parandada infovahetust vallavõimuga; 

● olla kursis liiklusohutuse kava täitmisega ning vajadusel sekkuda;  

● teha koostööd vallaga Liiva tee kergliiklustee ning Kiriku tee kergliiklustee turvapiirete 

rajamisel; 

● normaalset ja katkematut kergliiklusühendust Kalda tee liinil, st Alasniidult Tabasalu 

koolilinnakuni. 



 

KOGUKONNA ARENG 

2. eesmärk: Tiskre ja Harkujärve küla on motiveeritud eestvedajate meeskonnaga ja kaasav 

kogukond. 

Selleks on vaja: 

● laiendada Alasniidu külaseltsi tegevust üle piirkonna (Tiskre, Harkujärve ja Laabi küla); 

● kaasata tuumikmeeskonda eestvedajad teistest asumitest;  

● tugevdada koostööd piirkonna ettevõtetega; 

● koostada elanikke kaasavalt kogukonna hea tava; 

● osaleda kogukonnana üleriigilistes ettevõtmistes. 

 

3. eesmärk: saavutatud on järjepidev suhtlus elanikega.  

Selleks on vaja: 

● uuendada kodulehte ja muuta kogukonna uudiskirjad süsteemseks; 

● luua kogu piirkonda hõlmav meililist ja sotsiaalmeedia kogukonnagrupp; 

● teha meeskonnas kokkulepped kommunikatsiooni rutiini suhtes; 

● tagada suhtlus mitte-eestikeelsete elanikega;  

● tutvustada kogukonna tegemisi üritustel ning vallalehes; 

● kaasata info jagamisse kohalikud organisatsioonid kohalik noortekeskus, Harkujärve 

kogukonnakeskus, piirkonna lasteasutused ja huvitegevuse harrastajad;  

● suurendada kogukonna nähtavust välimeedia vahenditega (roll-up’id, bännerid, lipud);  

● paigaldada reklaamtahvlid uudiste ja kutsete jaoks (bussipeatustes, lasteaias, koolis, 

kirikus jne). 

 

VABA AJA VÕIMALUSED 

4. eesmärk: kasvanud on vaba aja veetmise võimalused terve elukaare ulatuses.  

Selleks on vaja: 

● leida õuealad kogukonna ühisteks ettevõtmisteks (nt hoovikontserdid, pop-up-üritused 

jne); 

● leida eestvedajad suviste lastelaagrite ning teismeliste huvitegevuse korraldamiseks; 

● käivitada üritused rohevahetuseks; 

● võtta kasutusele Harkujärve puhkeala; 

● luua klubilise kooskäimise koht ehk „Pubi“;  

● leida võimalused (koht ja rahastus) luua multifunktsionaalne kogukonnakeskus. 

 

 

  



5. ARENGUKAVA SEIRE JA HINDAMINE 
 

Arengukava seiret korraldatakse üks kord aastas piirkonna üldkoosolekul. Aluseks võetakse 
peatükis 4.2. sõnastatud eesmärgid ja tegevussuunad, mille kohta kogukonna eestseisus 
(kolme küla asumite eestvedajate kogu) koostab seirearuande. Aruanne kajastab, kuidas 
eesmärkide poole liigutakse, viies ellu vajalikke tegevusi järgmise vormi kohaselt: 

 

Eesmärkide saavutamise ja tegevuste elluviimise seire maatriks (näidis) 

 

Aasta: 2023  

EESMÄRK/TEGEVUSSUUND HINNANG ja/või KOMMENTAAR ARENGU KOHTA 

1. Koostöös vallaga on 
saavutatud turvalisem 
liikluskorraldus 

 

● parandada infovahetust 

vallavõimuga; 

 

● olla kursis liiklusohutuse 

kava täitmisega ning 

vajadusel sekkuda;  

 

● teha koostööd vallaga 

Liiva tee kergliiklustee 

ning Kiriku tee kerg-

liiklustee turvapiirete 

rajamisel. 

 

 

Uue arengukava koostamiseks hinnatakse tulemuslikkust ning vaadatakse eesmärgid ja 

tegevuskava ümber hiljemalt aastal 2029. 
 


