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Mõõdik 

- - Lisada mõõdikute arvnäitajad 
seisuga 2018 
Tegeleme kui 2018. a andmetest 
on kokkuvõtted tehtud. Hetkel 
pole linnavalitsus arengukavas 
välja pakutud mõõdikutele 
vastavat kokkuvõtet teinud, sest 
alles pakume välja ja kavandame, 
mida mõõta. 

Lisada peatükile 1.1 Valdkond – valitsemine 
1.1.1. Olukorra kirjeldus  

Haapsalu kui maakonnakeskuse hetkeolukorra kirjeldus, milline on koostöö 
Lääne-Nigula ja Vormsi vallaga, millistes ülemaakondlikes 
organisatsioonides osaletakse. Lisaks kirjeldada lühidalt lähteülesannet, 
millisena näeme Haapsalu kui maakonnakeskuse rolli tulevikus.  
Täiendame teksti. 

Muuta punktis 1.1 Valitsemine 
nimetatud tegevuse Haapsalu kui 
maakondliku keskuse rolli ja 
ülesannete täpsustamine ja 
kujundamine tähtaegu ja seada selleks 
2019. a 

Haapsalule kui 
maakonnakeskusele seatud 
eesmärgid, rollid ja ülesanded on 
kokku lepitud 2019. a lõpuks, mil 
toimub Haapsalu arengu- ja 
tegevuskava uuendamine 
volikogus. 

- Täpsustada punktis 1.2 Turvalisus  
millistesse supluskohtadesse 
paigaldatakse veeohutusstendid  

- 
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Ei pea vajalikuks, selliseid kohti on 
palju, nendest osade nimetamine võib 
hiljem saada takistuseks mõne 
arengukavas nimetamata supluskoha 
arendamisel. Esmalt taotleme 
rahastust Vasikaholmi ja Paralepa 
randa ning Väikese viigi, Rohuküla, 
Pullapää, Pusku, Puise ja Valgevälja 
karjääri supluskohtadesse 
veeohutustendide paigaldamiseks. 

Lisada peatükile 2.1.2 Arenguvajadused järgmine punkt:  
Lasteaedades pakutakse mahetoorainest valmistatud toitu.  
Ettepanek on jääda arengukavas oleva sõnastuse juurde, sest seatud 
eesmärgi täitmine pole linnavalitsuse hinnangul reaalne, kasvataks oluliselt 
nii linna kui ka lapsevanemate (lasteaia toiduraha) kulusid, mille tõstmise 
kavasse läbi mahetoodangule kohustusliku ülemineku pole neid kaasatud. 
Lasteasutuste toitlustamisel lähtutakse kehtivatest õigusaktidest ja PRIA 
nõuetest https://www.riigiteataja.ee/akt/120042012008 
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/turukorraldus/koolikava_toetus/ 
ja kui kehtivad õigusaktid võimaldavad eelistada mahetoodangut, siis seda 
ka tehakse. Hetkel peab lähtuma tervisliku toitumise tingimusest ning 
toitlustamisel kasutatakse eelistatult kodumaist tooraine: piima ja 
piimatooted, kartul, köögiviljad, teraviljatooted, pagaritooted, mahlad, 
moosid, munad, liha. 

Lisada punktile 2.1.1 ärgmine tegevus: 
Lasteaedades pakutav toit on 
valmistaud mahetoorainest, alates 
2019, vastutaja HKO 

Lisada mõõdik: 
Lasteaedade arv, milles pakutav 
toit on vähemalt 50% ulatuses 
valmistatud mahetoorainest. 

Lisada peatükile 2.2 Valdkond – üldharidus 
2.2.1.  Olukorra kirjeldus 
Eesmärgiga suurendada laste ja noorte algatus- ja otsustusvõimet pakkuda 
vähemalt teise ja kolmanda kooliastme õpilastele võimalust osaleda 
ettevõtlikkust ja tegutsemishimu toetavates programmides. Lisaks 
Ettevõtliku Kooli metoodikale, millega on liitunud Uuemõisa 
Lasteaed-Algkool, on teisigi ettevõtlikkust ärgitavaid metoodikaid, mille 
vahel koolid saavad valida. 
 

Lisada punktile 2.1.2 Üldharidus 
Noorte ettevõtlikkuse suurendamine 
aastatel 2019-2022 

Koolide või klassikomplektide arv, 
millised on liitunud ettevõtlikkust 
ärgitavate programmidega, nagu 
Ettevõtlik Kool vms 
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Lisada peatükile 2.2.2 Arenguvajadused järgmine punkt: 
Noorte ettevõtlikkuse suurendamine ühistegevuste ja koolituste kaudu 
 
Lisada peatüki Valdkond – üldharidus 
2.2.1.  Olukorra kirjeldus alalõigule Õppetöö ja õpikeskkond lk 18 viimase 
lõigu viimasele lausele enne Tabelit nr 3 sõna reaalainete ja sõnastada see 
järgnevalt: 
Vajalik on kvaliteetse ja kaasava hariduse rakendamiseks luua soodsad 
tingimused noorte ja reaalainete õpetajate toomiseks Haapsalu linna 
koolidesse, pakkudes elamispinda, starditoetust või motiveerivat töötasu. 
 
Täiendada alapeatüki 2.2.2 Arenguvajadused punkti 12 ja sõnastada see 
järgnevalt:  
12. Reaalainete ja noorte õpetajate värbamiseks starditoetuse ja 
elamispinna võimaldamine. 
  

Täiendada punkti 2.1.2 Üldharidus ja 
sõnastada see järgmiselt: Reaalainete 
ja noorte õpetajate ning hariduse 
tugispetsilistide värbamiseks 
starditoetuse ja elamispinna 
võimaldamine. 
 
Alustada nimetatud tegevustega juba 
2019. a.  

Lisada mõõdik: 
Reaalainete õpetajate (uute) 
koolidesse tööle asunud 
õpetajate arv 

Lisada alapeatükile 2.2.2 Arenguvajadused järgmine punkt: 
Programmeerimise õppekava juurutamine teises ja kolmandas kooliastmes 

Lisada punktile 2.1.2 Üldharidus 
järgmine tegevus:  
 Programmeerimise õppekava 
juurutamine teises ja kolmandas 
kooliastmes, alates 2020, vastutaja; 
HKO, rahastaja KOV 

Lisada mõõdik:  
Programmeerimise õppekava 
rakendanud klassikomplektide 
arv 

   
Lisada punktile 2.5.2 Arenguvajadused järgmine punkt: Vabaks jääva Kuuse 
tänava põhikooli hoonesse kaasaegse noorte- ja tervisekeskuse loomine 

- - 

Lisada peatükile 3.1 Valdkond – kultuur 
3.1.1. Olukorra kirjeldus nii Linna- kui maapiirkonna üleselt: 
Seni on Haapsalu linnas tunnustatud kultuuritegelasi vabariigi aastapäeval, 
vastavalt laekunud ettepanekutele. Eesmärgiga väärtustada kohalike 
kultuuriinimeste (kirjanikud, heliloojad, kunstnikud) panust Haapsalu 
kultuurielu rikastamisel tunnustada loojaid ja töötada välja 
kultuuripreemiate statuut. 
 

Lisada punktile 3.1 ja sõnastada see 
järgmiselt: Kultuuriinimeste 
(kirjanikud, heliloojad, kunstnikud) 
tunnustamise statuudi välja 
töötamine (tähtaeg 2019) ja rahaline 
premeerimine (2019-2022). 
 
Kaaluda veel? 

- 
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Lisada punktile 3.1.2 Kultuuritegijate (kirjanikud, heliloojad, kunstnikud) 
tunnustamine.  
 

 

Täiendada peatükki 3.1 Valdkond – kultuur 
3.1.1. Olukorra kirjeldus alapeatüki Linnapiirkond alajaotust Kultuuriseltsid 
ja -klubid olukorra kirjeldusega, millest ilmneks vajadus täiskasvanute 
huvitegevuse kaardistamiseks (vt peatüki 3.2.1 punt 1).  
 
Täiendada peatüki 3.1.2 Arenguvajadused punkti 1  ja sõnastada see 
järgmiselt: 1. Täiskasvanute huvitegevuse kaardistamine, kuna puudub 
täpne ülevaade täiskasvanute huvitegevuses osalejatest ja nende 
vajadustest (treeningsaalide puudus linnapiirkonnas). 
 

Kui lisatavast olukorra kirjeldusest 
ilmneb vajadus kaardistada 
huvitegevusega hõivatud 
täiskasvanuid ja nende vajadusi, siis 
seada tähtajaks 2019. 
 
 
 
Lisada punktile 3.1 Kultuur järgmine 
tegevus: Uuemõisa mõisa idatiiva 
kasutusele võtmine (nt täiskasvanute 
huvitegevus, treeningsaalid koos 
abiruumidega)  
Idatiib on projekteeritud kooliks, ka 
põhikooli rajamine Uuemõisa võib veel 
ühel hetkel vajalikuks osutuda. 

Lisada mõõdik: Huvitegevusega 
tegelevate täiskasvanute arv 

Täiendada peatüki 3.1.2 Arenguvajadused punkti 6 ja sõnastada see         
järgmiselt: Kultuuri- ja kogukonnategevust korraldavate füüsiliste ja       
juriidiliste isikute motiveerimine ja toetamine.  
 

Täpsustada punkti 3.1 
Kultuurivaldkonna töötajate ja 
tegijate tunnustamine ja sõnastada 
see järgmiselt: Kultuurivaldkonna 
töötajate ja tegijate ning 
kogukonnategevust korraldavate 
füüsiliste ja juriidiliste isikute 
tunnustamine 

- 

Täpsustada peatüki 3.1.2 Arenguvajadused punkti 17 ja sõnastada see         
järgmiselt: Kultuuri- ja muinsuskaitseobjektide ning vaatamisväärsuste      
korrastamine vastavalt muinsukaitse eritingimustele, valvamine ja      
eksponeerimine. 

Täiendada punkti 7.5 Muinsuskaitse ja 
pärandkultuur ja sõnastada see 
järgmiselt: Linnale kuuluvate 
muinsuskaitse all olevate objektide 
järjekindel hooldamine, 
muinsuskaitselistele tingimustele 

Lisada mõõdik:  
Järelevalve juhtumite arv 
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Valvamine - Mida on konkreetselt mõeldud? Kui seda, et kõiki kalmistuid jms            
objekte peaks valvama valvur, kaamera, turvafirma vms, siis jätaks         
valvamise ära ja asendaks sõnaga „hooldamine“. 
Kõik kultuuriobjektid ei ole muinsuskaitseobjektid, mistõttu peaks siin veel         
sõnastust kohendama. 

vastav restaureerimine, korrastamine 
ja valvamine 
Valvamine -? 
 

Täiendada peatüki 3.2 Valdkond – sport alapeatükki 3.2.1. Olukorra  
kirjeldus järgmiselt: Haapsalu linn osaleb SA-s Põhja-Läänemaa Turismi- ja         
Spordiobjektide Halduskeskus selle asutamisest saadik 2005. aastal. Palivere        
on geograafiliste tingimuste ja asukoha poolest põnevaim paik Lääne-Eestis         
harrastusspordiga tegelemiseks ja vaba aja veetmiseks.  
Teadaolevalt saab SA selleks tegevuseks riigiabi. Tegemist on maakondliku         
tähtsusega objektiga, mille rahastamist võiks vajadusel korraldada ühiselt        
SA Läänemaa kaudu. Juhtpartner on selle objekti puhul siiski Lääne-Nigula          
vald. 

Lisada punktile 3.2 Sport Tegevus: 
Palivere Turismi- ja 
tervisespordikeskuses 
lumetootmissüsteemi 
väljaarendamine, 2019-2020, 
Rahastaja: KOV, PRIA, Vastutaja: SA 
Põhja-Läänemaa Turismi- ja 
Spordiobjektide Halduskeskus, 
koostööpartnerid: Lääne-Nigula vald, 
Vormsi vald 

 

Täpsustada peatüki 3.4 Valdkond – kogukonnatöö 3.4.1 Olukorra kirjeldus 
esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: Kogukonna kaasamisel 
aruteludesse on riigi ja kohaliku omavalitsuse ametlikult tunnustatud 
kontaktisik külas (mitme küla peale) külavanem ning linnalises piirkonnas 
asumivanem. 
 
 

  

- Jätta ära punktis 5.3 Looduslikud ja 
poollooduslikud alad nimetatud 
tegevus Rasketehnikaga metsaveo 
piiramine avalikel teedel  raskete 
ilmaolude korral, kuna seda õigust 
reguleerivad teised seadusandlikud 
aktid,. Liiatigi kvalifitseerub nimetatud 
tegevus sarnaseks lumelükkamise 
vajadusega lumesaju korral. Leiame, 
et sellise tegevuse nimetamine ei ole 

- 
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vajalik ja risustab antud dokumenti 
liigsõnalisusega.  

-  Täpsustada punkti 7.1 Teed ja tänavad 
tegevust ja sõnastada see järgmiselt: 
Lähiaastate (vähemalt 4 a) 
teehoiukava koostamine 
hajaasustuses asuvate avalike teede 
rekonstrueerimiseks ja hooldamiseks 
Ettepanek on käsitleda teid tänavaid 
ja kõnniteid ühises teehoiukavas, 
seega käsitleda teemat ühes punktis. 

 

- Lisada punktile 7.1 Teed ja tänavad 
järgmine tegevus: Teehoiuakava 
(vähemalt 4 a) koostamine linna 
territooriumil asuvate teede ja 
tänavate rekonstrueerimiseks ja 
hooldamiseks, tähtaeg 2019, vastutaja 
ELO Ettepanek on käsitleda teid 
tänavaid ja kõnniteid ühises 
teehoiukavas, seega käsitleda teemat 
ühes punktis. 

- 

- Lisada punktile 7.1 Teed ja tänavad 
järgmine tegevus: Koostada 
kõnniteede rekonstrueerimise kava 
(vähemalt 4 a), tähtaeg 2019, 
vastutaja ELO 
Ettepanek on käsitleda teid tänavaid 
ja kõnniteid ühises teehoiukavas, 
seega käsitleda teemat ka ühes 
punktis. 

- 

Lisada peatükile 7. TEHISKESKKOND strateegilise eesmärgi järele järgmine 
tekst:  

- - 
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Haapsalu linn väärtustab kvaliteetse elukeskkonna olulise osana arhitektuuri 
ja uute hoonete, mille asukoht, suurus või funktsioon muudavad selle 
linnarahva ja linnapildi jaoks oluliseks (nii avalikud kui ärihooned), 
projekteerimiseks korraldatakse arhitektuurikonkursid.  
Eraisikutele ja äriühingutele ei saa sellist tingimust arengukavaga 
kehtestada, küll aga võib lisada sarnaseid soovitusi üldplaneeringuga 
määratavatele ehitustingimustele. 
Lisada peatükile 7. TEHISKESKKOND strateegilise eesmärgi järele järgmine 
tekst: Aluseks võttes üle-euroopalisi energiasäästu eesmärke ja hilisemaid 
hoonete ülalpidamiskulusid rajatakse linna avalikud hooned pluss 
energiahoonetena.  
Nõue tuleneb juba kehtivatest õigusaktidest. 

- - 

- Täiendada punkti 7.2 Ühistransport 
tegevust Elanike vajadusi arvestavate 
paindlike sõidugraafikute koostamine 
ja sõnastada see järgmiselt Reisijate, 
tööandjate ja haridusasutuste 
vajadusi arvestavate paindlike 
sõidugraafikute koostamine 
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