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Valimisliidu „Meie Inimesed“ valimisprogramm 

2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks Haapsalus 

 

2017. aasta oktoobrikuus toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 

ja valimistele järgnevad aastad saavad olema proovikiviks uuele suurele 

omavalitsusele, mis moodustub senisest Haapsalu linnast ja Ridala vallast ning 

ühinemisjärgselt saab nime – Haapsalu linn. Valimisliiduga Meie Inimesed 

ühinenud Haapsalu ja Ridala elanikud peavad kõige tähtsamaks kohalike 

inimeste heaolu ja hakkamasaamist. Me tegutseme selle nimel, et Haapsalus 

oleks kaasaegne elukeskkond, siia tuleks uusi investeeringuid, töökohti ja siin 

oleks kõigil aastaringselt hea elada. 

Valimisliit „Meie Inimesed“ lähtub Haapsalu juhtimisel ja arendamisel 

järgmistest põhimõtetest ja lubadustest:   

Peresõbralik Haapsalu 

Elujõulise omavalitsuse aluseks on tugev ja kokkuhoidlik perekond. Peame oluliseks ja 

väärtustame perekonda. Tagame lastele turvalise keskkonna kasvamiseks ja noortele 

peredele atraktiivse elukeskkonna. Selleks teeme järgmiseid tegevusi: 

 Võimaldame tasuta söögi lasteaialastele.  

 Toetame toimetulekuraskustes perede vabastamist lasteaia kohatasust.  

 Suurendame ühekordset linnapoolset sünnitoetust 500 euroni.  

 Toetame abiellumist ja maksame igale Haapsalu kodanikule nn sõrmusetoetust 100 

eurot. 

 Loome uusi mängu- või treeningväljakuid linna- ja maapiirkondade keskustesse.  

 Toetame aastas vähemalt ühe perepäeva korraldamist, mis toimub järgemööda igas 

kogukonna keskuses. 

 Toetame koolivaheaegadel laste töö- ja puhkelaagrite korraldamist.  

 Ühtlustame sotsiaaltoetuste toetusmäärad saajale soodsamas suunas.  

 Toetame algatusi kogukonnateenuste loomisel ja korraldamisel. 

 Hindame pensionäride aktiivsust, toetame nende häid ideid ja loome eakatele 

mitmekesiseid võimalusi ühistegevusteks. 
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Hariduse-, laste- ja noortesõbralik Haapsalu  

Peame esmatähtsaks meie laste heatasemelise alus- ja põhihariduse omandamist 

kodukohas. Jätkame Haapsalu haridusasutuste õppetingimuste muutmist kaasaegseks, 

turvaliseks ja konkurentsivõimeliseks. Selleks suurendame õpetajate täiendõppe mahtu, 

uuendame õppevahendeid ja võtame kasutusele uusi õppemeetodeid.  

 Tagame igale lapsele lasteaiakoha. Toetame alternatiivseid lastehoiu võimalusi. 

 Seame sisse koolitoetuse koolitarvete ostmiseks kõigile kolme- ja enamlapselisele 

perele.  

 Tunnustame häid õpitulemusi ning toetame Haapsalu linna kuld- ja hõbemedaliga 

gümnaasiumi lõpetajaid vastavalt 500 ja 300 euroga. 

 Võrdsustame Haapsalu linna lasteaiaõpetajate palgad Ridala lasteaedade õpetajate 

palkadega.  

 Ühtlustame ja suurendame huvikooliõpetajate, ringijuhendajate, noorsoo- ja 

kultuuritöötajate ning teiste linnaeelarvest palka saavate inimeste töötasu aastatel 

2018-2021 vähemalt 6% aastas. 

 Otsime võimalusi Haapsalu linna algkooli õppetingimuste parandamiseks.  

 Kaasajastame Uuemõisa lasteaed-algkooli õpikeskkonna. Hindame  Uuemõisa 

algkooli kujunemist põhikooliks koosmõjus uueneva Haapsalu Põhikooliga ja Ridala 

Põhikooli arenguga. 

 Otsime aktiivselt võimalusi C.Kreegi nim Haapsalu Muusikakoolile tänapäevase 

väärika õppekeskkonna loomiseks. 
 Korraldame koolibussiliine ühtses maakonna bussiliinivõrgus.    

 Eraldame linnaeelarvest rohkem vahendeid noorte vaba aja veetmise võimaluste 

mitmekesistamiseks ja huvihariduse toetamiseks, sh tehnika- ja robootikaringidele. 

 Kaasame mittetulundusühinguid ja külaseltse huvitegevuse ja huviringide töö 

korraldamisse. 

 Teeme tihedamat koostööd noortele spordivõimalusi, huviharidust ja huvitegevusi 

pakkuvate era- ja avaliku sektori organisatsioonide vahel.  

 Toetame aktiivselt purjespordikooli tegevust. Panustame Haapsalule suurt kuulsust 

toonud jääpurjetajate järelkasvule. 

 

Ettevõtlikkust ja ettevõtlust toetav Haapsalu  

Meie omavalitsuse arengu aluseks on ettevõtlikud inimesed ja konkurentsivõimeline 

ettevõtlus. Loome olemasolevatele ja uutele ettevõtjatele soodsad tingimused ettevõtluseks 

ja arenguks. Toetame noortele suunatud ettevõtlikkusõppe andmist. Hoolitseme selle eest, 

et meie omavalitsusse investeeritaks ja loodaks uusi kõrgema palgaga töökohti. Selleks: 

 Rajame taristuobjekte ettevõtjate vajadusest lähtuvalt. Remondime ligipääsuteed 

ettevõtlusaladele Holmi ja Oja tänaval.  

 Toetame Uuemõisa Tööstusala arengut.  
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 Arendame ja turundame koostöös ettevõtjatega ning teiste partneritega Haapsalut 

kui aastaringselt atraktiivset ja heatasemelist turismipiirkonda. Tagame tänastes 

piirides Haapsalu linna ja Ridala valla visiitkaartideks olevate  traditsiooniliste ürituste 

järjepidevuse ning oleme avatud kultuurielu rikastavatele ja üritusturismi 

soodustavatele uutele ettevõtmistele 

 Teeme aktiivset koostööd Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžiga, Haapsalu 

kutsehariduskeskusega ja ettevõtjatega, et Haapsalus saaks rohkem siinse tööturu 

vajadustele vastavat haridust.  

 Elavdame koostööd talunike, rannakalurite ja väiketootjatega, samuti liikumisega OTT 

(otse tootjalt tarbijale), et parandada võimalusi värske toidukauba ja kohaliku 

toodangu tarbijani jõudmiseks. Kiirendame kaasaegse linnaturu valmimist ja toetame    

OTT taluturu kauplemistingimuste parendamist. 

 Korraldame regulaarseid arutelusid ja ideedekorjet eesmärgiga kaasata ettevõtjaid 

linnaelu kavandamisse ja korraldamisse. 

 Loome linnavalitsuse juurde ettevõtlus-turundusspetsialisti ametikoha, kelle 

peamiseks ülesandeks on suhtlemine ettevõtjatega, linna pädevuses olevate 

ettevõtjate probleemide lahendamise korraldamine, ettevõtjate algatuste toetamine, 

ettevõtjate ning linna ühiste tegevuste ning projektide elluviimine.  

 Toetame ühistegevuste ja koolituste kaudu noorte ettevõtlikkuse suurendamist.  

 Tutvustame aktiivselt Haapsalut ja siinseid võimalusi uutele investoritele nii Eestis kui 

ka välisriikides. Suurendame ettevõtlusalast koostööd sõpruslinnade ja –valdadega. 

 Korraldame ettevõtlusmessi „Äripäevad“ ja selle raames koostöös sõpruslinnade 

ettevõtjatega rahvusvahelise kontaktseminari. 

 Oleme koostööalgatajaks ja info vahendajaks ettevõtjate ning SA Lääne-Eesti 

Arenduskeskus, MTÜ Kodukant Läänemaa, MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts ja 

teiste arengut toetavate organisatsioonide vahel töökohtade loomiseks ja 

investeeringute saamiseks. 

 Viime sisse Haapsalu ettevõtjate ja tööandjate tunnustamise traditsiooni. 

 Tutvustame loodus- ja vaatamisväärtusi (s.h Matsalu rahvuspark). Algatame iga-

aastase Haapsalu loodusfotode konkursi. 

 

Turvaline Haapsalu  

Linna- ja maapiirkonnas peab olema hea ja turvaline elada ning liikuda. Haapsalu linna 

arengukava ning valdkondlike arengukavade koostamisel ja elluviimisel arvestame 

linnakodanike ning Haapsalu erinevate linnaosade ja maapiirkondade vajadusi. Turvalise ja 

hoolitsetud, kohalike eripäraga arvestava elukeskkonna tagamiseks teeme järgnevaid 

tegevusi: 

 Teeme koostööd erinevate partneritega avaliku korra ja turvalisuse paremaks 

tagamiseks. Toetame vabatahtlikke päästjaid ja abipolitseinikke. 

 Loome turvalise kõnni-, jalgratta-  ja kergliiklusteede võrgustiku Haapsalus ja selle 

lähiümbruses (Haapsalu-Rohuküla, Haapsalu-Valgevälja-Jõõdre).  
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 Ehitame uusi ja korrastame vanu kõnniteid, mis muudavad jalgsi, ratastooliga ja 

lapsevankriga liikumise mugavamaks ja ohutumaks (Posti tn, Metsa tn, Õhtu kalda ja 

Tallinna mnt kõnniteed). 

 Aitame korteriühisusi korteriühistute moodustamisel. 

 Toetame korteriühistuid (-ühisusi) laste mänguväljakute korrastamisel ja rajamisel, 

kvartalisiseste kõnniteede remondil ja välisvalgustuse probleemide lahendamisel. 

 Jätkame tiheasustusaladel ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitaristu arendusi, et muuta 

need kohad atraktiivseks elukeskkonnaks. 

 Toetame vajadusel turvakaamerate paigaldamist.  

 Loome eeldused uute rannaalade väljaehitamiseks Pullapääl, Valgevälja karjääri  alal 

ja Kastininal, rajame Mäemõisa tervisepargi valgustuse.  

 Rajame Haapsalus Vasikaholm- Kastinina rannaalale ja Wiedemanni piknikupargid. 

 Toetame korteriühistute ning majaomanike initsiatiivi majade ning neid ümbritsevate 

maa-alade korrastamisel ning laenuintresside tasumisel. 

 Seisame selle eest, et säiliksid tänastes piirides Haapsalu linna ja Ridala valla 

eripärased miljööväärtuslikud piirkonnad. 

 Ühinemislepinguga sätestatud tööde mahus renoveerime Võnnu, Asuküla, Haeska, 

Parila ja Kiideva seltsimajad. 

 Oleme nõudlikud hooletusse jäetud kinnistute omanike suhtes. 

 Arendame Linnamajanduse AS-i ja Linnahoolduse OÜ tegevust. Linna heakorra 

tagamisel seame sisse vastutusalad ja nõuame ülesannete tulemuslikku täitmist.  

 

Linnakodanike tervisest hooliv Haapsalu 

Hoolime meie inimeste füüsilisest ja vaimsest tervisest – muudame Haapsalu 

tervisepealinnaks. Toetame tervislikke eluviise ning jätkame seniste traditsiooniliste  

kultuuri- ning rahvaspordiürituste ja –traditsioonide toetamist. Toetame ja teeme koostööd 

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskusega (TERE KK). Selleks teeme 

järgnevaid tegevusi:   

 Arendame sporditaristut ja turundame Haapsalut ka väljaspoole kui hea rahvusvahe- 

lise võistlus-, treening- ja laagripaigana. 

 Arendame välja jalgrattalaenutuspunktid kogu omavalitsuse territooriumil. 

 Loome Paralepa, Pullapää nina (Liivakünka planeeringuala), Vasikaholmi (Holmi) ja 

Valgevälja karjääri puhkealad ning anname suurema võimaluse erinevate 

merespordialadega (purjelaud, lohesurf, SUP-laud jms) tegelemiseks.  

 Viime läbi ideekonkursi kujundamaks Väikese viigi ümbrusest atraktiivne ranna- ja 

puhkeala. 
 Jätkame esindusklubide ning noorte andekate sportlaste ja tippsportlaste toetamist.  

 Tõstame spordibaaside võimekust korraldada üle-eestilisi ja rahvusvahelisi 

spordiüritusi.   

 Toetame sportlike välitrenažööride rajamist korterelamute elurajoonidesse. 
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 Kindlustame kõigile abivajajatele regulaarselt toimivad teenused ja toetused 

toimetulekuks. Arendame hoolekandesüsteemi ning erivajadustega inimeste 

toimetulekuks vajalike teenuste osutamist, suurendades juhtimiskorraldusliku ja 

võrgustikutöö osatähtsust. 

 Arendame vabaks jääva Kuuse tänava põhikooli hoones kaasaegse noorte- ja 

tervisekeskuse. Hoone ühte tiiba planeerime sotsiaalkorterid.  

 Arendame edasi Haapsalu Sotsiaalmaja teenuseid tulenevalt vajadustest.  

 Võimaldame ühinenud omavalitsuse kõikidele õpilastele, eakatele ja puudega 

inimestele võrdsed võimalused ja soodustused avalike bussiliinide kasutamisel. 

 Tagame sotsiaaltransporti vajavatele inimestele sotsiaaltranspordi raviasutustesse 

soodustingimustel. 

 Toetame eakate tervise edendamist ja aktiivset eluviisi. Käivitame laiahaardelise 

„Seenior terviselinnakute“ püstitamise programmi igasse suuremasse elurajooni ja 

paikkonda. 

 

Kaasaegse elukeskkonnaga Haapsalu  

Meie elukeskkond ja heaolu sõltub olulisel määral infrastruktuuri olukorrast. Et toimuks linna 

tasakaalustatud areng peab arendamine linna keskusest ulatuma kõikidesse küladesse 

(bussiliiklus, teede olukord, külakeskused jms). Riisipere-Haapsalu-Rohuküla rongiühendus 

tagab kiire ja kaaseagse ühendusvõimaluse pealinna regiooniga. Aitame aktiivselt kaasa 

Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee ehitamisele ja rongiliikluse taastamisele. Haapsalu 

tänavate, kõnniteede ja külateede kvaliteet ja hooldustase määravad olulisel määral elanike 

heaolu. Tänaseks on enamik linnatänavatest tolmuvabad, kuid hajaasustusega 

maapiirkondades on veel palju teha. Järgmine neli aastat on aeg linna peatänavate ja 

kõnniteede remondiks ning ehitamiseks ja külavaheteede tolmuvabaks muutmiseks.  

Tegutseme selle nimel, et Haapsalu linnas oleks ohutud ja mugavad võimalused 

kergliiklejatele ja lapsevankriga jalutajatele. Võtame vastutuse ja hoolitseme selle eest, et 

Haapsalu peamised tänavad ja kõnniteed oleksid aastaringselt hästi hooldatud. Selleks: 

 Koostame pikaajalise (vähemalt 4 aastase) teehoiukava, mida korrigeerime enne uut 

eelarveaastat. Remondime Haapsalu peamised tänavad ja kõnniteed ning muudame 

külasisesed teed tolmuvabaks. 

 Kaasame teede planeerimisele ja ehitamisele senisest enam spetsialiste ja eksperte, 

nõuame arendusprojektidele ekspertotsuseid juba projekteerimisel. 

 Arvestame välisruumi planeerimisel ja rajamisel enam inimeste erivajadusi, tagamaks 

head liikumisvõimalused nii maal kui linnas ja juurdepääsu avalikesse hoonetesse 

kõigile inimestele. 

 Uue üldplaneeringu koostamisel kaasame erinevaid huvigruppe ja kogukondade 

esindajaid menetluse algusest saadik ning tagame sotsiaalsete, majanduslike, 

kultuuriliste ja keskkonnaalaste huvide tasakaalu.   
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 Muudame linnapoolse järelevalve tee- ja heakorratööde, ehituste jt hangete 

korraldusel ning täitmisel professionaalsemaks. Nõuame eraomanikelt kinnistute 

korrastamist. 

 Plaanime ja ehitame  kõnni- ja kergliiklusteid ühtse võrgustikuna Haapsalu linnas ja 

selle lähiümbruses (Haapsalu-Rohuküla, Haapsalu-Valgevälja-Jõõdre).  

 Seame prioriteediks ja tagame olemasolevate kergliiklus- ja kõnniteede korrastamise 

ning hoolduse.  

 Taastame Haapsalu Kaunistamise Seltsi tegevuse, mida ajaloolise järjepidevuse 

huvides hakkab juhtima linnapea.  

 Võimaldame kiire internetiühenduse suuremates maapiirkonna keskustes. 

 

Maakondlikku koostööd algatav Haapsalu 
Maakonnakeskusena hoolitseme selle eest, pärast haldusreformi tekkiva Lääne-Nigula valla 

kõik piirkonnad ja Vormsi vald oleksid rohkem seotud Haapsaluga, et inimesed leiaksid siit 

tööd, kasutaksid vaba aja veetmise võimalusi ning avalikke teenuseid. Lubame olla heatahtlik 

ja konstruktiivne koostööpartner. Selleks, et maakonnakeskus ja ülejäänud maakond oleksid 

rohkem ja paremini seotud teeme järgmiseid tegevusi: 

 

 Maakonnakeskusena teeme koostööd teiste valdadega, algatame koostööprojekte ja 

–üritusi, oleme konstruktiivsed partnerid maakonna katusorganisatsioonides ja 

maakonna arengukava koostamisel. 

 Arendame välja mitmekülgsed ja hea tasemega avalikud teenused  

maakonnakeskuses ja vajalikud teenused maapiirkondade keskustes.  

 Tagame vajalikud bussiliinid maapiirkondades. Loome Läänemaa 

Ühistranspordikeskuse maakonna avaliku bussitranspordi ja Vormsi praamiliini 

korraldamiseks.  

 Kaasajastame maakonna bussijaama ja seal pakutavad teenused koostöös teiste 

omavalitsustega. 

 Eesmärgiga tagada hea ligipääsetavus maakonnakeskusele ja seal pakutavatele 

teenustele ning üritustele, toetame Uuemõisa/Haapsalu-Pürksi püsiühenduse 

loomist.  

 Alustame Haapsalu propageerimist Eesti siseturistile suvise kultuuripealinnana. 

 Korraldame uute kultuuriürituste ideekonkursi ja anname võitjale stardikapitali idee 

elluviimiseks.  

 Toetame erinevatele sihtrühmadele suunatud maakondlike päevade korraldamist 

(eakate suvepäev, noorte ümarlaud, laadad).  

 Tagame tänastes piirides Haapsalu linna ja Ridala valla visiitkaartideks olevate  

traditsiooniliste ürituste järjepidevuse ning oleme avatud kultuurielu rikastavatele ja 

üritusturismi soodustavatele uutele ettevõtmistele.  
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Avatud ja kaasava juhtimisega Haapsalu 

Hoolitseme selle eest, et Haapsalust saaks demokraatliku valitsemisstiiliga omavalitsus, kus 

kavandatakse linna arengut pikema perspektiiviga, kus otsustusprotsessidesse kaasatakse 

spetsialiste, võetakse vastu läbikaalutud otsuseid, mis tagavad pikaaegsed lahendused. 

Tegutseme selle nimel, et Haapsalus ja Ridalas oleks aastaringselt hea elada, et elanikkond 

kasvaks ja siin oleks perega aastaringselt äraelamist võimaldavaid töökohti. Haapsalu linnas 

ja allasutustes töötavad motiveeritud ja oma ala hästi tundvad ametnikud ja allasutuste 

töötajad. Selleks teeme järgmiseid tegevusi:  

 

 Haapsalu arengukava koostamisel küsime kodanike arvamust ja ettepanekuid, ning 

arvestame maa- ja linnapiirkonna tasakaalustatud arengut.  

 Linnavolikogu alaliste komisjonide moodustamisel arvestame piirkondliku esindatuse 

põhimõtteid. Komisjonidesse kaasame vastava valdkonna spetsialiste. 

 Tagame küla- ja asumivanemate osaluse linnaelu juhtimises. Loome volikogu alalise 

komisjoni, kuhu kuuluvad küla- ja asumivanemad.  
 Korraldame volikogu alaliste komisjonide väljasõiduistungeid erinevates  

paikkondades (külades, alevikes), kus tutvutakse lähemalt kohalike vajaduste ja 

eluoluga.  

 Juurutame e-Haapsalu projekti ja viime linna elektroonilise asjaajamise Eesti parimale 

tasemele.  

 Haapsalu kodulehel kajastame aktuaalset ja vajalikku informatsiooni, mis on kergesti 

leitav. Kord kvartalis anname välja ajalehte "Haapsalu Teataja".  

 Toetame oma kodanike häid algatusi. Uuendame kolmandale sektorile ning 

erinevatele üritustele makstavate toetuste põhimõtteid. 

 Teeme koostööd kodanikuühenduste, koguduste ja teiste partneritega avalikust ja 

erasektorist. 
 Tunnustame silmapaistvaid Haapsalu kodanikke. 


