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TEGEVUSARUANNE
Tegevusaruande eesmärk on anda ülevaade Haapsalu linna konsolideerimisgrupi majandusaasta
tegevusest ja asjaoludest, millel on määrav tähtsus Haapsalu linna konsolideerimisgrupi
finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, konsolideerimisgrupi olulistest sündmustest ning
eeldatavaist arengusuundadest järgmisel majandusaastal.
Haapsalu Linnavalitsuse põhitegevus on iseseisev linna juhtimine, lähtudes linna elanike
vajadustest ja huvidest ning arvestades Haapsalu linna arengu iseärasusi. Linna peamised
arengusuunad on fikseeritud Haapsalu linna arengukavas aastaiks 2015–2028 ja Haapsalu linna
eelarvestrateegias aastaiks 2016-2019.
Haapsalu linna pindala on 10,6 km2. Linnapiiri pikkus on 25 km, millest merepiiri on 14 km.
Linnas on 120 tänavat üldpikkusega 54 km.
Elanikeregistri andmeil oli Haapsalu linnas 01.01.2017 seisuga 10 238 elanikku, neist naisi 5658
ja mehi 4580. Aastaga vähenes elanike arv 188 inimese võrra ehk 1,8%. 2015 aastal oli elanike
vähenemine 1,46%, 2014 aastal oli elanike vähenemine 2,13% ja 2013 aastal 2,4%.
Linna täielikul või osalisel finantseerimisel on algkool, 2 põhikooli, täiskasvanute gümnaasium,
spordikool, muusikakool, kunstikool, noortekeskus, 5 lasteaeda, sotsiaalmaja, raamatukogu,
kultuurikeskus, turismiinfopunkt, erinevad spordibaasid, Haapsalu ja Läänemaa muuseumid, laste
hoolekandekeskus.
Linna 100% osalusega tütarettevõtted on Haapsalu Linnamajanduse AS, Haapsalu Linnahooldus
OÜ, Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ. 55,8% osalusega tütarettevõte on Haapsalu Veevärk AS.
Linnavalitsuse asutatud ja linna valitseva mõju all olev sihtasutus on SA Haapsalu
Hoolekandekeskus.
Konsolideerimisgrupi olulisemad finantsnäitajad ja suhtarvud
2016

Bilansi näitajad
Varad aasta lõpuks
62 045
Kohustised aasta lõpuks
11 287
Netovara aasta lõpuks
50 758
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
16 881
Tegevuskulud
19 500
Tegevustulem
-2 619
Aruandeperioodi tulem
-2 683
Muud näitajad
Likviidsuskordaja
0,9
Maksevalmiduskordaja
0,7
Laenukohustiste osakaal varast
15%
Kohustiste osakaal varast
18%
KOV Arvestusüksuse finantsdistsipliini näitajad
Põhitegevuse tulud
12 954
Netovõlakoormus
6 637
Netovõlakoormuse määr
51%
Maksimaalne lubatud
netovõlakoormus
7 772
Vaba netovõlakoormus
1 135

2015

2014

2013

2012

63 524
10 235
53 289

66 341
12 510
53 831

65 560
11 655
53 905

64 266
11 415
52 851

20 353
19 077
1 276
-641

22 377
22 357
20
-295

23 915
22 876
1 039
214

25 601
21 463
4 138
2 558

1,0
0,8
13%
16%

0,7
0,6
15%
19%

0,7
0,5
14%
18%

0,6
0,5
13%
18%

14 704
6 284
43%

19 879
8 047
40%

17 797
7 644
43%

17 959
6 924
39%

8 822
2 538

11 927
3 880

10 678
3 034

10 775
3 851

Maksevõime- ehk likviidsuskordaja iseloomustab omavalitsuse lühiajalist maksevõimet ja
arvutatakse likviidsuskordaja kaudu, kus käibevarast lahutatakse varud ja ettemaksed ning saadud
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vahe jagatakse lühiajaliste kohustistega. Suhtarv näitab, mitu korda ületavad likviidsed varad
lühiajalisi kohustisi. Heaks loetakse maksevõimekordajat 0,9 või enam ja nõrgaks 0,3 või vähem.
Haapsalu linna konsolideerimisgrupi likviidsuskordaja on 0,9.
Maksevalmidust väljendatakse rahatasemega (maksevalmiduskordaja), kus raha jagatakse
lühiajaliste kohustistega. Suhtarv näitab valmisolekut lühiajaliste kohustiste koheseks katmiseks.
Soovitatavaks maksevalmiduse kordajaks peetakse 0,2 – 0,4. Haapsalu linna konsolideerimisgrupi
rahatase ehk maksevalmiduse näitaja on 0,7
Konsolideerimisgrupi struktuur
Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud konsolideerimisgrupi kohta, kuhu kuuluvad
järgmised üksused:
Konsolideeriv üksus Haapsalu Linnavalitsus

Allüksuse nimetus

HAAPSALU LINNAVALITSUS KOKKU
1. Linnavolikogu
1.1 Linnavolikogu liikmete hüvitised
1.2 Linnavolikogu ametnikud
2. Linnavalitsus
sh. Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel
3. Lasteaed Tõruke
4. Lasteaed Vikerkaar
5. Lasteaed Pääsupesa
6. Lasteaed Päikesejänku
7. Lasteaed Tareke
8. Haapsalu Põhikool
9. Haapsalu Nikolai Kool
10. Haapsalu Linna Algkool
11. Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium
12. Haapsalu Kunstikool
13. Haapsalu Muusikakool
14. Haapsalu Noorte Huvikeskus
15. Läänemaa Spordikool
16. Lääne Maakonna Keskraamatukogu
17. Haapsalu Sotsiaalmaja
18. Haapsalu Kultuurikeskus

Töötajaid
keskmiselt
majandusaastal
taandatuna
täistööajale
444
21
1
38
25
24
22
21
23
88
25
39
9
8
28
16
15
19
21
22

Töötasude
kogusumma
majandusaastal
tuhandetes
eurodes
4 519
55
40
15
631
11
221
196
189
210
192
916
272
452
101
69
245
118
152
156
172
229

Ülaltoodud tasude hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised ilma sotsiaalmaksuta,
töötuskindlustuseta.
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Konsolideeritavad üksused

Üksuse nimetus

Haapsalu LV Töötajaid
osaluse määr % keskmiselt
majandusaastal
taandatuna
täistööajale

KOKKU KONSOLIDEERITAVAD
Haapsalu Veevärk AS
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ
(konsolideeritud koos Universaalhall
OÜ-ga)
Haapsalu Linnamajanduse AS
Haapsalu Linnahooldus OÜ
Haapsalu Hoolekandekeskus SA
sh lepingulised

Töötasude
kogusumma
majandusaastal
koos juhtkonna
töötasude
ja
hüvitistega
tuhandetes
eurodes
142
1663
22
398
34
340

55,8
100

100
100
100

19
25
42

256
298
371
35

Konsolideerimisgrupi tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna liikmete arv ja aruandeaastal
arvestatud tasud
Konsolideerimisgrupi
tegev- ja kõrgema
juhtkonna keskmine arv
(taandatuna täistööajale)
Volikogu liikmed
Linnavalitsuse liikmed
Allasutuste
juhid,
asetäitjad,
õppealajuhatajad
Nõukogude liikmed
Haapsalu Veevärk AS
Haapsalu Linnamajanduse AS
Haapsalu Linnahooldus OÜ
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ
Haapsalu Hoolekandekeskus SA
Juhatuste liikmed
Haapsalu Veevärk AS
Haapsalu Linnamajanduse AS
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ
Haapsalu Linnahooldus OÜ
Haapsalu Hoolekandekeskus SA
KOKKU

Tasude kogusumma
tuhandetes eurodes

21
4
32

40
99
422

6
3
3
3
4

11
6
6
6
0

1
1
1
1
1
81

29
38
28
39
13
737

Eelpool toodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende
hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Muid olulisi lisasoodustusi pole tegevjuhtkonna ega
kõrgema juhtkonna liikmetele aruandeaastal arvestatud.
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Ülevaade Haapsalu linna konsolideerimisgrupi olulisematest valdkondadest ja nende
tegevusest
Ehitus ja planeerimine
Ehitus- ja planeerimise valdkonna peamine tegevus on uute objektide ehitamine ja seniste
renoveerimine, samuti planeeringute menetlemine, muinsuskaitse ja maadega seotud toimingud.
Muinsuskaitse
Pidev seadusest tulenev muinsuskaitseline järelevalve mälestistel ja muinsuskaitsealal toimuva
üle. Lisaks kohaliku omavalitsuse kohustistele, täidab Haapsalu Linnavalitsus
Muinsuskaitseametiga sõlmitud lepingu alusel ka riiklikke ülesandeid.
Maakorraldus
Valdkonna tegevused on maakasutamise, maakorralduse, maade maksustamise, maa hindamise,
maareformi, linna geodeetilise põhivõrgu, topo-geodeesia ja kohanimede ning -aadresside
kuuluvate küsimuste lahendamine Haapsalu linnas.
Arengukavas erinevate tegevuste elluviimiseks ja ülesannete täitmiseks on oluline omada kogu
linna territooriumi kohta võimalikult palju maakasutuste ja –omandite, tehnosüsteemide infot
(GIS), jne.
Linnakeskkond ja elamumajandus
Linnakeskkonna ja elamumajanduse valdkonna peamised tegevusalad on teede ja tänavate
rekonstrueerimine ja hooldus, haljastuse, parkide, metsade hooldus ja arendamine,
tänavavalgustuse hooldamine ja arendamine, mitmesuguste keskkonnaküsimuste lahendamine
(jäätmed, õhk, vee kvaliteet jm), liikluskorralduslike probleemidega tegelemine, merendus.
Eespool nimetatu kõrval tegeleb osakond ka kalmistute haldamise ja arendamisega, randade
haldamisega, keskkonnaprojektide elluviimisega, sademeveesüsteemide hooldamisega ning laste
mänguväljakute arendamise ja hooldamisega.
Linnakeskkonna valdkonna saab jagada looduskeskkonnaks ja tehiskeskkonnaks.
Looduskeskkonna all mõistame meid ümbritsevat loodust, parke, haljasalasid, merd ja mereranda.
Tehiskeskkond kujutab endast inimtegevuse käigus linna rajatud kommunikatsioone,
tänavavõrgustikku, hooneid jms.
Looduskeskkond
Haapsalu on väike linn, mis geograafiliselt paikneb sügavalt merre ulatuval poolsaarel. 2/3 linna
territooriumist moodustab loodusmaastik. Mere mõjud kliimale ja pehme talv võimaldavad
haljastuses kasutada külmaõrnu taimeliike. Valdavalt edela- ja läänetuuled toovad linna puhta
mereõhu. Linna lähedal asuvad tähtsad loodusobjektid (Matsalu rahvuspark, Silma
looduskaitseala, Haapsalu laht ja laiud).
Haapsalu Tagalahes on settinud looduslik ravimuda. Linna territoorium tervikuna on varustatud
piisava põhjavee ressursiga. Linnas ei ole keskkonda reostavaid suuri tööstusettevõtteid, mis
halvendaksid keskkonna seisundit.
Linnavalitsus on võtnud eesmärgiks soosida loodushoidlikke liikumisvõimalusi, luues terviseradu,
jalgratta- ja rulluisuteid, mängu- ja tegelusväljakuid. Planeeritud on korrastada seniseid ning rajada
uusi haljasalasid ja parke ning võtta kasutusele uusi loodusmaastikke puhkealadena. Haapsalu lahe
muutusuuringute põhjal koostatakse edasine tegevuskava koostöös teiste omavalitsustega. Kavas
on propageerida järjepidevalt ökoloogilist ja tervislikku elulaadi ning heakorrastada ja
nüüdisajastada supelrannad. Arendamist vajavad parkmetsade piirkonnad. Parandada tuleb
linnaelanike keskkonnateadlikkust, et kaitsta ja säästa loodus- ning elukeskkonda.
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Tehiskeskkond
Haapsalus on küllaltki ulatuslikult välja arendatud veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteem. Linna
keskküte toimib põhiosas taastuval energial ehk tükkturbal ja hakkpuidul. Haapsalus on kõrge
miljööväärtusega kompaktne ja omanäoline vanalinn koos keskaegse linnuse ja keskaegse
tänavavõrguga. Arvukalt atraktiivseid ajaloolisi objekte, hooneid ja mälestusmärke. Haapsalu
linna tänavad püsivad keskmises seisundis. Suuremaid investeeringuid tänavate ehitamisele tehtud
ei ole. Kõnniteede rekonstrueerimine toimub jooksvalt lähtuvalt võimalikest vahenditest.
Keskkonnajaamade hooldamine on olnud pidev. Linnas on tagatud taaskasutatavate jäätmete
äraandmise võimalused. Olemasolevad sadeveesüsteemid toimivad rahuldaval tasemel. Uute
süsteemide rajamiseks vahendid puuduvad. Linnas on 2015-2016. aastal renoveeritud
tänavavalgustus. Hästi on arenenud andmeside keskkond koos mitmesuguste alternatiivsete
võimalustega.
Kultuur
Aastal 1279 asutatud Haapsalu linnal on pikaajaliste traditsioonidega, mitmekesine ja
ajaloopärandilt rikkalik kultuurimaastik.
Haapsalu kultuuriaasta kõige pikema traditsiooniga sündmus on Valge Daami Aeg augustikuu
täiskuu ajal. Valge Daami etendus ning laat meelitavad linna tuhandeid inimesi. Samuti on
traditsiooniks saanud Augustibluus, American Beauty Car Show, Itaalia veinipidu Haapsalus,
Joogafestival ja mitmed teised ettevõtmised.
Kultuurisündmuste olulisus Haapsalule on väga suur. Nimelt ürituste külastajad toovad linnas
tegutsevatele ettevõtjatele lisatulu. Haapsalu linn on hakanud talvist madalhooaega ergutama
projektiga „Talveõhtud vanalinnas“. See projekt aitab ettevõtjatel kutsuda esinejaid ning seeläbi
elavdada kultuurielu ja madalhooaega linnas.
Kultuuri valdkonda kuulub kaks allasutust, milleks on Haapsalu Kultuurikeskus ja Lääne
Maakonna Keskraamatukogu.
Haapsalu Kultuurikeskus
Haapsalu Kultuurikeskus on polüfunktsionaalne Haapsalu linna allasutus, mis teenindab kogu
Lääne maakonda ja mille põhikirjalised eesmärgid on: 1) professionaalse kultuuri vahendamine,
festivalide, massipidustuste, kontsertide, teatrietenduste, seminaride, kursuste, konverentside,
näituste, näitusmüükide ja teiste kultuuriprojektide korraldamine; 2) paikkondliku kultuuri
edendamine, klubide ja huviringide tegevuse korraldamine ja nende nõustamine, kultuurialane
koostöö linnas asuvate mittetulundusühingute, seltside, sihtasutuste, koolide huviringide ning
äriühingutega, vähekindlustatud elanike kultuuriprotsessis osalemise võimaldamine; 3) Haapsalu
eripära ja ajaloo uurimine ning propageerimine, kohaliku kultuuritarbija huvitatavuse ja
nõudlikkuse kasvatamine, kultuurimälu säilitamine (kultuuritegevuse kroonika).
Lääne Maakonna Keskraamatukogu
Lääne Maakonna Keskraamatukogu on Haapsalu linna allasutus. Raamatukogu eesmärk on tagada
elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning
kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Rahvaraamatukogu seaduse kohaselt
täidab igas maakonnas üks rahvaraamatukogu täiendavalt raamatukoguteeninduse maakondliku
koordineerimise ülesandeid ja Lääne maakonnas on selleks Haapsalus asuv raamatukogu.
Keskraamatukogu koos laenutuskoha ja lugemissaaliga asub kultuurikeskuse hoones. Eraldi
hoones asub lasteosakond (Wiedemanni 11).
Kultuurikollektiivid
Haapsalus on palju mitmesuguseid kultuurikollektiive. Haapsalu linn toetab neid projektitoetuste
kaudu, mille rahastamise üle otsustab linnavalitsuse juurde moodustatud kultuurikomisjon.
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Samuti jätkab linn kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, haridusvaldkonnas tegutsevate inimeste
tunnustamist pidulikul kontsertaktusel “ Haapsalu tunnustab”, kus esimest korda jagati aunimetusi
ka sotsiaalvaldkonna inimestele.
Haridus
Haridusvaldkonna peamised tegevusalad on haridus-, noorsoo- ja spordivaldkonda kuuluva
tegevuse korraldamine ja juhtimine Haapsalu linnas.
Olulised tegevused, mis on seatud kohalikule omavalitsusele tulenevad haridust reguleerivatest
seadustest: haridusseadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, koolieelse lasteasutuse seadus,
huvikooliseadus, noorsootöö seadus ja spordiseadus.
Linn peab pakkuma kõigile lastele vastavalt nende eale ja võimetele kohast haridust ning erinevaid
huvihariduse võimalusi.
Selleks on Haapsalu linnal viis koolieelset lasteasutust. Haapsalu Linna Algkoolis, Haapsalu
Põhikoolis, Haapsalu Nikolai Koolis, pakuti 2016 aastal haridust põhikooli- ja
gümnaasiumiastmes. Haridust põhikooli- ja gümnaasiumiastmel saavad Haapsalu Täiskasvanute
Gümnaasiumis omandada ka need inimesed kellel on haridustee mingil põhjusel tavapärasel ajal
pooleli jäänud.
Huviharidust pakuvad üldhariduskoolid ning Muusikakool, Kunstikool, Spordikool, Noorte
Huvikeskus, Tennisekool ja Purjespordikool.
Koostöö on tihe Haapsalus asuvate riigikoolidega: Läänemaa Ühisgümnaasium, Viigi Kool,
Haapsalu Kutsehariduskeskus ja ka TLÜ Haapsalu Kolledžiga.
Sport
Sporditegevuse keskused on Haapsalu spordihoone ja universaalhall koos staadioni, lasketiiru ning
veekeskusega; Paralepa terviserajad; Wiedemanni spordihoone ja Tuksi spordibaas (Noarootsi
valla territooriumil)asuvad spordiplatsid.
Neid kõiki haldab OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid (100% linna omanduses). Olulised
sporditaristu objektid on koolide juures.
Haapsalus tegutseb kümneid spordiklubisid, mis tänu linna korrastatud ja nüüdisajastatud
sporditaristule pakuvad linlastele mitmekülgseid võimalusi spordiga tegelemiseks. Haapsalu linn
toetab spordikoole ja klubisid projektitoetuste kaudu, mille rahastamise üle otsustab linnavalitsuse
juurde moodustatud spordikomisjon. Kord aastas käib koos spordi ümarlaud, kus arutletakse linna
spordielu toimimise ja arendamise teemadel.
Riiklikult/rahvusvaheliselt tähtsad traditsioonilised spordiüritused, mis Haapsalus toimuvad, on
Haapsalu triatlon, Haapsalu rattaralli, Valge Daami vehklemisturniir, Põhja-Euroopa noorte
meistrivõistlused lauatennises, korvpalliturniirid Muda Cup ja Sauna Cup, tenniseturniir
„Krahviaia paarikas“, Ilmar Randma karikavõistlused laskmises, motospordiüritused, A. Kanepi
memoriaal lauatennises, Rannarootsi regatt, Kessu regatt.
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Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks,
kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele
turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.
Kohaliku omavalitsuse ülesanneteks sotsiaalhoolekande korraldamisel on sotsiaalhoolekande
arengukava väljatöötamine, sotsiaaloetuste, teenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise
korraldamine.
Sotsiaaltoetusi määrab ja maksab Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalosakond.
2016. aastal maksti Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni poolt ühekordseid toetusi.
vähekindlustatud peredele soodusravimite ja prillide ostmiseks, haigla ravipäevade maksumuse
kompenseerimiseks, kütte, toidu ja riiete muretsemiseks, abi- ja hooldusvahendite muretsemiseks,
leinalaagrite kulude katmiseks, kooli- ja lasteaiatoidu kulude hüvitamiseks ning transportkulude
hüvitamiseks.
Lisaks maksti sotsiaaltoetustena sünnitoetust, esmakordselt kooli mineva lapse toetust,
toimetulekutoetust, vajaduspõhist peretoetust, hooldajatoetust puudega lapse vanemale,
matusetoetust.
Tegevustoetust eraldati Läänemaa Nägemisvaegurite Ühingule, Läänemaa Vähiühingule,
Läänemaa Invaühingule, Läänemaa Pensionäride Ühenduse Haapsalu osakonnale
Sotsiaalteenused
Sotsiaalteenuseid osutavad Haapsalu Linnavalitsus, Haapsalu Sotsiaalmaja, SA Haapsalu
Hoolekandekeskus, Sotsiaalhoole Ühing, Läänemaa Kriisiabikeskus, Samaaria Eesti Misjon, SA
Läänemaa Haigla.
Osutatakse nõustamisteenuseid,
eluasemeteenuseid, koduteenuseid ja hooldusteenuseid,
erihoolekandeteenuseid ning erinevaid tugiteenuseid.
Lastekaitset ja lastehoolekannet vanemliku hoolitsuseta ja abivajavatele lastele korraldab
Haapsalu Linnavalitsus.
Lastekaitse peamised juhtumid: politsei poolt saadetud taotlused perekonna iseloomustuste
väljastamiseks, koolikohustuse mittetäitmine, lapse hooldusõiguse küsimused, reageerimine
anonüümsetele vihjetele abivajavate laste kohta, alaealiste õigusrikkujatega tegelemine,
regulaarne tegelemine peredega, kes vajavad tuge ja nõustamist väljastpoolt, samuti nendele
peredele tugiisikute leidmine ja pidev kolmepoole koostöö (KOV, lastega pere ja tugiisik),
toimetuleku raskustega lastega perede nõustamine ja abistamine.
Laste ja noorte psühholoogilist nõustamist osutavad koolipsühholoogid.
Koostöö vabaühendustega.
Koostööd tehakse sotsiaalvaldkonnas tegutsevate ühendustega: Läänemaa Puuetega Inimeste
Koja, Läänemaa Invaühingu, Läänemaa Invaspordiklubi, Läänemaa Vaegkuuljate Ühing,
Läänemaa Kurtide Ühing, Läänemaa Nägemisvaegurite Ühing, Läänemaa Puuetega Laste
Vanemate Ühing, Läänemaa Lasterikaste perede Liidu, Läänemaa Pensionäride Ühinguga
Haapsalu Osakond, Eesti Punase Risti Läänemaa Selts, AA, jne.
Kvaliteetse tervishoiuteenuse pakkumine linnas
Tagamaks Haapsalu linnas ravikindlustusega hõlmamata ja sotsiaalabi vajavatele isikutele
üldarstiabi osutamine, sõlmitakse igal aastal perearstidega lepingud. Lepingutega tagatakse ülal
nimetatud sihtgrupile osutatud üldarstiabi teenuse eest tasumine linna eelarvest.
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Ülevaade üldistest arengusuundadest, arengukava eesmärkidest ja nende täitmisest
Strateegiline eesmärk 1
Haapsalu on Lääne maakonna keskus ja maakondlik tõmbekeskus, mida valitsetakse jätkusuutlikult majandades ning kus viiakse
eesmärgipäraselt ellu arengudokumentides planeeritud tegevusi.
Valdkond: valitsemine
Nr.
Alaeesmärgid
1.
Omavalitsuse juhtimine
1.1. Arengudokumentides planeeritud tegevuste ja
seadustega ettenähtud ülesannete elluviimine.
1.2. Pidev linnavalitsuse ja allasutuste töötajate
kompetentsi ja kvalifikatsiooni arendamine.
1.3. Järjepidev sisekontrolli meetmete
arendamine.
1.4. E-teenuste arendamiseks ja nende töökindluse
tagamiseks linnavalitsuse ja allasutuste
järjepidev infotehnoloogilise baasi
täiustamine.

1.5.

Mitmesuguste e-registrite kasutamise
arendamine.

Tegevused 2016

Tulemused 2016

Viiakse ellu vastavalt planeeritule

Viidud ellu.

Pidevad koolitused vastavalt vajadusele.

Pädevad, koolitatud töötajad.

Toimiv süsteem, mida jooksvalt täiendatakse.

Sisekontrolli süsteem vastab nõuetele.

1.Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi
(Amphora) kasutuselevõtt linnavalitsuses ja
allasutustes. 2.Linnavalitsuse võrgu
dokumentatsiooni loomine.
3. Linnavalitsuse ning allasutuste võrkudes
vananenud seadmete väljavahetamine.
4. RIA infoturbe loeng linnavalitsuse töötajatele.
5.Alustati ettevalmistusi e-vormide
kasutuselevõtuks.

1.-4. Toimib kaasaegne ja turvaline
infotehnoloogiline baas.
5.E-vormid on väljatöötamisel.

Kasutusele võetud:
1)Infohaldustarkvarasüsteem Amphora
2) Omniva Arvetekeskus
3) Maakasutuste registri arendamine

1) Kiire, turvaline ja paberivaba infohaldus.
2) paberivaba arveldus
3) Kogu planeeringute menetlusprotsess on
võimalik paberivabalt rakenduses läbi viia.
4) registri suurem funktsionaalsus ja kiirem
kasutus

Haapsalu Linnavalitsus
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1.6.

Ühtse digitaalse geodeetiliste ja
kartograafiliste andmete kogumiku
väljaarendamine, mida on võimalik vaadelda
ja töödelda veebibrauseri kaudu internetis.

Pidev edasiarendamine ja kasutamise
propageerimine.
2016 lisandus 18 kihti.

1.7.

Osalemine omavalitsuslikul, maakondlikul ja
riiklikul tasemel eri ühiskomisjonides ja
liitudes.
Abipolitsei toetamine.
Kaasava eelarve rakendamine
Haapsalu linna ja Ridala valla
ühisomavalitsuse loomine

Regulaarne osalemine

2.1

Ühinemisega seotud uuringute, analüüside ja
konsultatsioonide teostamine.

2.2.

Linna elanike arvamuse väljaselgitamine.

Ühinemisläbirääkimiste käigus toimusid
konsultatsioonid ja erineva valdkonna andmete
analüüsid.
14.-20.11.2016 toimus Haapsalu linnas
rahvaküsitlus, mille eesmärk oli välja selgitada
elanike arvamus kavandatava ühinemise kohta.

3.
3.1.

Maakondliku tõmbekeskuse arendamine
SA Läänemaa Haigla baasil maakondliku
tervisekeskuse loomine.

1.8.
1.9.
2.

Metsa tänava kõnnitee 160 jm.
Ridala valla ja Haapsalu linna läbirääkimiste
protsess vältas kogu 2016. aasta.

Vabariigi Valituse kinnitas esmatasandi
tervisekeskuste nimekirja, kuhu kuulub ka SA
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Tööriistakastina kasutusele võetud.
2016 lisandusid 18 kihti.
31.12.16 seisuga kokku 4 erinevat
teemakaarti:
gis.haapsalu.eu:
Avalikust võrgust - 7 teemat milles kokku
28 kihti.
gis.haapsalu.eu/hapsal
Hapsal - 26 kaardikihti + 4 infokihti
gis.haapsalu.eu/kino
Kino - 4 teemat milles kõik filmid
gis.haapsalu.eu/taaskasutus
Taaskasutus - 2 kihti
sisevõrk:
Sisevõrgust - 7 teemat milles kokku 36 kihti
Järjepidev koostöö ja infovahetus.

Jalakäijatel liikumisvõimalused paranesid.
Ridala valla ja Haapsalu linna
ühinemisleping allkirjastati 27. detsembril
2016.
Ridala valla ja Haapsalu linna
ühinemisleping allkirjastati 27. detsembril
2016.
Haapsalu linnas osales hääletusel 4,2%
hääleõiguslikest elanikest. Ühinemise poolt
oli 78,1%.
Lõpptaotlus on menetluses.

Haapsalu Linnavalitsus

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

2016. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

SA Läänemaa Haigla haiglahoone
funktsionaalsuse ja tehnoloogilise baasi
parandamine vastavalt maakondliku
tervisekeskuse ja võrgustunud üldhaigla
vajadustele.
Haapsalu Universaalhalli juurdeehituse
rajamine invaspordi, vehklemise, lauatennise
ja kergejõustiku treeningutingimuste
parandamiseks.
Haapsalu staadioni kergejõustikuradade ja
hüppepaikade rekonstrueerimine.
Rohuküla–Haapsalu–Riisipere
raudteeühenduse taastamisele kaasa aitamine.
Koostöös Lääne Maavalitsusega uue
raudteetrassi ja selleks vajaliku taristu
planeerimine.

Haapsalu maakondliku ühistranspordisõlme,
mis koondab maakonnasisese ja
maakonnavälise ühistranspordi,
kujundamises osalemine.
Bürgermeistri holmi merekeskuse rajamine
mereteenuste osutamiseks, sh HaapsaluÖsterby vahelise igapäevase reisijate- ja
sõidukiteveo korraldamiseks.

Läänemaa Haigla esmatasandi tervisekeskus.
Lõpptaotlus on esitatud.
Renoveeriti erakorralise meditsiini osakonda
(EMO).

2016. ehitati universaalhalli juurdeehitusena
universaalne vehklemishall.

Hooldustööd.
Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu
„Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi
koridori asukoha määramine“ menetlusprotsessis
osalemine.

Paranesid patsientide oote-, ravi- ja
personali töötingimused.

Oktoobris avati universaalne vehklemishall,
kus lisaks vehklejatele paranesid
kergejõustiklaste ja lauatennisistide
treeningtingimused.
Staadioni kergejõustikuradade ja
hüppepaikade seisukord on paranenud.
Planeeringus on arvestatud Haapsalu linna
seisukohtadega.

-

-

-

-
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3.8.

Maakonnatasandi turismi arendus- ja
turundustegevustes juhtivaks partneriks
olemine.
3.9. Uute linnakodanike elama asumise ja
töökohtade loomise soodustamine Haapsalus.
3.10. Tallinna mnt ja Kiltsi tee kergliiklusteede
ühendamine Haapsalus trassil: Kuuse tnMulla tn-Raudtee tn-Kiltsi tee.

Haapsalu linn panustab turismi turunduseks kõige
rohkem nii rahaliselt kui ürituste korraldamisega.

Haapsalu on Lääne maakonna turismi
arendus- ja turundustegevustes juhtivaks
partneriks.

Projekteerimise lähteülesande kujundamine.

Lisatud Haapsalu linna ja Ridala valla
ühinemislepingu Haapsalu prioriteetsete
investeeringute nimekirja.

Strateegiline eesmärk 2
Haapsalu on atraktiivsete aktiivses kasutuses olevate ranna- ja rohealadega heakorrastatud mereäärne kuurortlinn.
Valdkond: veekeskkond
Nr.
Alaeesmärgid
1.
Veekeskkond
1.1. Haapsalu lahe ja Väikese viigi veekeskkonda
parandavate tegevuste toetamine.

2.
2.1.

2.2.

Sadamad
Bürgermeistri holmile väikesadama rajamine
ja sinna koostöös MTÜ-ga Puulaevaselts
Vikan osaluselamust pakkuva ajalooliste
puulaevade ehituse teemakeskuse
väljaarendamine.
Rannarootsi Muuseumi Vanasadama
väljaarendamine.

Tegevused 2016

Tulemused 2016

1.2016. aastal on hangitud niitmisagregaat,
millega niidetakse Väike viigi ja osaliselt
promenaadi veetaimestikku.
2.Viigi kaldaäärse roo niitmine.
3.Jaama oja suudmeala veetaimestikust
puhastamine.

1.Väike viik ja promenaad on
veetaimestikust puhtamad. Paranesid
ujumisvõimalused Väike viigis.
2. Väike viigi kaldaäär on roost puhas.
3. Jaama oja suudmeala on veetaimestikust
puhas.

-

-

Kaldaäärse ala korrastamiseks heakorrastamise
põhiprojekti koostamise ettevalmistamine, et
esitada 2017. a. taotlus EMKF meetme 3.2

Ettevalmistustööd projekti koostamiseks.
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2.3.

Faarvaatrite süvendamine sadamateni.

2.4.

3.
3.1.

Bürgermeistri holmi merekeskuse rajamine
mereteenuste osutamiseks ja merekultuuri
säilitamiseks ning arendamiseks.
Supelrannad ja supluskohad
Paralepa supelranna arendamine.

3.2.

Väikese viigi supluskoha arendamine.

3.3.
3.4.
3.5.

Bürgermeistri holmi supluskoha arendamine.
Invasupluskoha arendamine.
Väikese viigi aastaringse puhkeotstarbelise
tegevuse väljaarendamine ja sellekohase
arendustegevuse toetamine.
Rannaalade igapäevase korrashoiu tagamine.

3.6.

Valdkond: rohealad
Nr.
Alaeesmärgid
1.
Pargid
1.2. Krahviaia korrastamise jätkamine.

"kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia
rakendamine" taotlusvooru.
Grand Holm Marina sadam süvendas 15 jm
faarvaatrit.
-

1.Rannavalve tagamine
2.Ranna liivaga kaetud ala freesimine.
3. Atraktsioonide täiendamine
1.Supluskoha juurde liiva vedamine.
2. Veetaimestiku niitmine
Talvine uisurada ja hokiväljak ning nende
korrashoid. Viigil toimusid mitmed üritused, sh
Šoti päevade väga populaarne curlinguvõistlus.
1.Randade hooldus.
2.Suplusakvatooriumist veeproovide võtmine
vastavalt seirekalendrile.

15 jm.
-

1. Paralepa rannas ujumine on turvaline.
2.Rannaala on külastajasõbralikum (kivide,
juurikate vaba)
3. Senisest lastesõbralikum rand.
1.-2.Supluskoht muutub järjest
kasutajasõbralikumaks ja populaarsemaks.
Viik on muutunud populaarseks
talispordikohaks, kuigi selle kasutusperiood
on sõltuv siiski ilmastikust.
1.-2. Igapäevane korrashoid tagatud ja vee
supluskõlbulikkus kontrolli all.

Tegevused 2016

Tulemused 2016

ÜFi ja KIKi toetusega Krahviaia
rekonstrueerimise ehitustööde I etapp 1.9.20151.10.2016.

1,5 ha Krahviaia pargist on rekonstrueeritud.
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1.4.

1.5.
2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.
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Linnusemüüri äärse jalutustee rajamine Vaba
t parklast Lõunaväravani Karja tänaval.
Haljasaladele skulptuuride ja väikevormide
paigaldamine.

Lõunavärava ümbruses müüri ääres võsa
eemaldamine.
1. R. Haavamägi loodud dekoratiivsammaste
„Lillekandjad“ (dolomiit; valmisid 1931. a., 1939.
a. sõideti puruks) taastamine Kõlakoja tn.
2. R. Haavamäe linnaruumis asuvat loomingut
kajastav infostend Promenaadil.

Parkide jt rohealade igapäevase korrashoiu
tagamine.
Parkmetsad
Paralepa parkmetsa terviseradade ja
puhkealade väljaarendamine.
Linnale kuuluvate metsade majandamine
metsade majandamiskavade (hoolduskavade)
kohaselt.

Korrashoiu tagab Haapsalu Linnahooldus OÜ.

Ühiskondlik tegevus
Linna keskkonnakaitse, heakorrastuse ja
kaunistamisega tegelevate vabaühenduste ja
teemakohaste kampaaniate toetamine.

Terviseradade multšiga täitmine ja katmine ning
pinkide paigaldamine.
1.Valgevälja, Tööstuse ja Metsakalmistu
lageraielankidele kuuse- ja männiistikute
istutamine.
2.Tööstuse metsalangil raie teostamine.
1.Jõulukaunistuste konkurss.
2.Kampaania Värviline Haapsalu.
3.H. Alveri preemia välja andmine.
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Linnusemüür on senisest vaadeldavam ja
võsa ei ohusta müüri.
1. Promenaad on jälle pisut kenamaks ja
atraktiivsemaks muutunud.
2. Haapsalu elanikud ja turistid oskavad
senisest enam märgata ja väärtustada
ajaloolist linnaruumi ja R. Haavamägi
loomingut.
Igapäevane korrashoid on tagatud.

Terviseradade kvaliteet ja
kasutamismugavus paranes.
1.Mais 2016 istutati 42 700 istikut.
2. Raiuti ca 900 tm metsa, mis müüdi
enampakkumise korras.

1. Jõuluajal meeleolukam linnaruum.
2. Majade heakorrastamise
stimuleerimine.
3. Majaomanike positiivse tegevuse
tunnustamine.

Strateegiline eesmärk 3
Haapsalu on nüüdisaegse ökonoomse taristuga miljööväärtuslik linn, mis tagab kvaliteetse elu- ja ettevõtluskeskkonna
Valdkond: teed ja tänavad
Nr
Alaeesmärgid
Tegevused 2016
1.
Tänavad
1.1.
Sõidu- ja kõnniteede ning parklate aastaringne Haapsalu linna 1., 2., 3. ja 4. seisunditaseme
korrashoid.
tänavate, jalg- ja jalgrattateede, parklate ja
bussipeatuste järjepidev hooldamine.
1.2. Tallinna mnt – Jaama t rekonstrueerimine
Riigi abita Kalda tn – Jaama tn ristmiku
koostöös riigiga.
ohutumaks ümberehitamine.
1.3. Tööstus- ja sadamaalade juurdepääsutänavate HLV taotleb PKT meetme Lääne mk nimekirja
rekonstrueerimine.
holmide piirkonna tööstus- ja sadamate ala
tänavate rekonstrueerimine. Planeeritud maht:
1855 jm.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
2.
2.1.
3.
3.1

Metsa tänava rekonstrueerimine.
Posti tänava rekonstrueerimine.
Haapsalu teede muutmine tolmuvabaks
kõvakattega teid rajades.
Kortermajade vahelise teedevõrgu
planeerimisele ja korrastamisele kaasa
aitamine.
Lihula mnt viadukti rekonstrueerimine
koostöös riigiga.
Parklad
Vanalinna piirkonnas parkimisalade
arendamine.
Kõnniteed
Kava alusel igal aastal vähemalt 0,5 km
kõnniteede rekonstrueerimine.

Kõnnitee rekonstrueerimine, 160 jm.
Pinnatud Tiigi tn ja Kase tn tupikud, Tulbi tn ja
Raudtee tn osaliselt.
Taotluste alusel korteriühituste
korrastamistegevuse toetamine.

Tulemused 2016
Haapsalu linna 1., 2., 3. ja 4. seisunditaseme
tänavad, jalg- ja jalgrattateed, parklad ja
bussipeatused on hooldatud.
Kalda tn – Jaama tn ringristmik on ohutum
nii jalakäijatele kui sõidukitega liiklejatele.
Holmide piirkonna tööstus- ja sadamate ala
tänavate rekonstrueerimine on PKT Lääne
mk nimekirja lisatud.

160 jm kõnniteed on rekonstrueeritud.
Haapsalu teed on muudetud tolmuvabamaks.

Läbirääkimised MKMga .

Kolme korteriühistu teede renoveerimiseks
tehtud investeeringute osaline
kompenseerimine.
Läbirääkimised jätkuvad.

-

-

Metsa tn 160 m, Kastani tn 180 m, Kalda tn 65 m,
Vee tn 60 m , Kõlakoja tn 46 m, Suur-Lossi tn 90
m.

Rekonstrueeritud 601 m kõnniteid.
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3.2.

Ülekäigukohtade nõuetekohane ehitamine.

3.3

Paremate tingimuste loomine liikumiseks
ratastooli ja lapsevankriga.

1.Kalda tn – Jaama tn ristmikule ülekäigukoha
rajamine.
2.Suur-Lossi tn ja Ehte tn ristmikule ülekäigukoha
ohutumaks ehitamine.
Suur-Lossi tänava kõnnitee osaline
rekonstrueerimine (90 jm) invanõuetele vastavaks.

3.4

Jaama oja jalakäijate silla renoveerimine.

2016. aasta mais valmis uus sild.

4.
4.1.

Kergliiklusteed
Kergliiklustee rajamine ümber Väikese viigi
koos kaldakindlustuste ehitusega.

4.2.

Tallinna mnt ja Kiltsi tee kergliiklusteede
ühendamine Haapsalus trassil: Kuuse tnMulla tn-Raudtee tn-Kiltsi tee.

5.
5.1.

Linna ühistransport
Bussiliinide marsruutide ja sõidugraafikute
analüüs ning Haapsalu linnastu liinivõrgu
väljatöötamine koostöös Lääne
maavalitsusega.

Kaks tihekasutusega ülekäigukohta on
muudetud nõuetekohaseks.

Suur-Lossi tn tihekasutusega kõnniteedel on
paranenud ratastooli ja lapsevankriga
liikumise võimalused.
Turvaline uus sild on ilma astmeteta ja
seetõttu mugav kasutus.

Kergliiklustee rajamise planeerimine koos
kaldakindlustuse rekonstrueerimisega ümber
Väikese viigi Uus-Sadama tn-Väike-Lossi tn
jooneni (nn Viigi rand). Planeeritava tee pikkus
837 jm.
Projekteerimise lähteülesande koostamine.

2014. a. lõpus esitas HLV EASle taotluse
„Väikese viigi kergliiklustee 1. etapp“.
Taotlus ei saanud rahastust, aga lisati
taotluste rahastamise järjekorda. Taotlus
ootel.
Lisatud Haapsalu linna ja Ridala valla
ühinemislepingu Haapsalu prioriteetsete
investeeringute nimekirja.

-

-
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Valdkond: tänavavalgustus
Nr
Alaeesmärgid
1.
Tänavavalgustuse hooldamine.
2.
3.
4.

Praeguse tänavavalgustuse
rekonstrueerimine.
Ülekäiguradade nõuetekohane valgustamine.
Tänavavalgustuse väljaarendamine
piirkondades, kus seda seni ei ole.

Valdkond: heitveekäitlus
Nr
Alaeesmärgid
1.
Veetorustike rekonstrueerimine ja
laiendamine vastavalt ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni (ÜVK) arengukavale.
2.
Reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimine ja
laiendamine vastavalt ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni (ÜVK) arengukavale.

3.

4.

Muda komposteerimise arendamine vastavalt
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK)
arengukavale.
Sademeveesüsteemide hooldamine vastavalt
hoolduskavale.

Tegevused 2016
Haapsalu Linnahooldus OÜ tegeleb
tänavavalgustuse regulaarse hooldamisega.
-

Tulemused 2016
Tänavavalgustus toimib ja on hooldatud.

Kalda tn-Jaama tn ristmik; Suur-Lossi tn–Ehte tn
ristmik
1.Aida tn-Oja tn;
2. Kõlakoja tn;
3. Vaba tn lõik;
4. Tallinna mnt lõik;
5. Raudtee tn lõik.

1-2. Tee ületamine on ohutum.

Tegevused 2016
KIK’ile ÜF projekti rahastustaotluse koostamine
ja esitamine.

Tulemused 2016
Rahastustaotlus on saanud positiivne otsuse.

1.KIK’ile ÜF projekti rahastustaotluse koostamine
ja esitamine.
2.Krahviaias 270 jm reoveekanalisatsioonitrassi
rekonstrueerimine.
3.Reoveepuhasti rekonstrueerimine.

1.Rahastustaotluse positiivne otsus saadud.
2. rekonstrueeritud on270 jm
reokveekanalisatsiooni trassi.
3.Reoveepuhasti on rekonstrueeritud.

Sademevee süsteeme hooldatakse jooksvalt
vastavalt vajadusele. Jooksev hooldus.

Ohtlikud olukorrad on jooksvalt
likvideeritud.
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Rekonstrueeritud 2015. a.

1.-5. Lisandus 14 valgustuspunkti.
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Sademevee süsteemide rekonstrueerimine ja
väljaarendamine.

Valdkond: jäätmekäitlus
Nr
Alaeesmärgid
1.1. Haapsalu linna jäätmekava koostamine.
1.2.

Haapsalu linna keskkonnajaama arendamine.

1.3.

Biolagunevate jäätmete kogumiskoha
rajamine.
Biolagunevate jäätmete kogumise süsteemi
töölerakendamine.

1.4.

Valdkond: elamu- ja kommunaalmajandus
Nr
Alaeesmärgid
1.
Munitsipaalomandisse taotlemine

1.1.

Bürgermeistri holmi riigikaitsemaa. Eesmärk:
Bürgermeistri holmi merekeskuse rajamine
mereteenuste osutamiseks ja merekultuuri
säilitamiseks ning arendamiseks.

1.Kase tn sademeveekaevude ja trassi paigaldus,
Suur-Liiva tn sademeveekaevu tõstmine.
2.Koidu tn sademeveesüsteemi väljaehitamine ja
üleandmine linnale.

1.Laienes Haapsalu sademeveesüsteem.
2.Rekonstrueerimine ja kaevude tõstmine on
ennetanud ohtlike olukordade tekkimist.

Tegevused
2016
2015. aasta mais valmis kõiki Läänemaa
omavalitsusi hõlmav jäätmekava.
Planeeriti koduelektroonika, tekstiili jm jäätmete
vastuvõtu tingimuste loomist.
-

Tulemused 2016
Tegevus toimub aastateks 2016 – 2020
kinnitatud jäätmekava alusel.
Tegevus planeerimisjärgus.

-

-

Tegevused 2016
Taotletud munitsipaalomandisse järgmised
maaüksused:
Männi tn 43, Männi tn 41a, Oja tn 25, Tallinna
mnt 65, Lihula mnt 28, Potissepa põik 9, UusSadama 14b, Kastani tn 30b, Lihula mnt lõik 4,
Lao tn 5, Supeluse tn lõik 2, Raudtee tn 22a,
Lihula mnt 14, Ranna tee 2a, Tiigi tn 2a, Kopli tn
19b, Kübarrahu, Kodurahu, Öörahu, Vaherahu.
-

Tulemused 2016
Kõik maaüksused on vormistatud Haapsalu
linna omandina kinnistusraamatusse.
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-

-
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2.3.
2.4.
3.
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3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
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Niine t 49. Eesmärk: sotsiaalmaa
ühiskondliku hoone tarbeks.
Männiku tee äärne metsaala. Eesmärk: avalik
puhkeala.
Munitsipaalomandi arendamine
Munitsipaalelamufondi korrastamine.

Jaani tn 2 hoone renoveerimine Haapsalu
Kunstikooli tarbeks.
Linnavalitsuse hoone nüüdisajastamine.
Paralepa eluasemeprogrammi kuuluvate
kinnistute taristu väljaarendamine.
Eraomandusse müümine või
hoonestusõiguse võõrandamine

Tööstuse t piirkonna munitsipaalmaa:
eraomandusse müümine või hoonestusõiguse
võõrandamine tootmise arendamise otstarbel.
Otsustuskorras munitsipaaleluruumide
müümine üürnikele, kes on ostust huvitatud.
Paralepa elamupiirkonna elamumaa kinnistute
osaline müümine eraomanikele.
Soojusmajandus
Haapsalu linna soojusmajanduse arengukava
aastateks 2016-2026 koostamine
Kalmistud

Riik ei nõustunud maa munitsipaliseerimisega.
-

Maa-amet valmistab ette maa võõrandamist
enampakkumise korras
-

1.Pidev parendustöö paljudes korterites
(küttekollete, veevärgi ja san-tehnika ning
viimistluse remont).
2.Kapitaalne remont: Raudtee tn 6-1, Võnnu tn
42-7, Jalaka 1a-34, Niine tn 32-16. Olulises osas
remont: Haava tn 10-41, Niine tn 16-31, Võnnu tn
42-1, 42-9.
Jaani tn 2 peamaja renoveerimine kunstikooli
tarbeks.
-

1.-2. Munitsipaalelamufondi on korrastatud.

-

-

-

-

Müüdud on kaks elamukrunti.

2 krunti eravalduses.

-

-
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Võeti kasutusse 2016. a. detsembris.
-
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Vana kalmistu korrastamine.

Valdkond: muinsuskaitseline tegevus
Nr
Alaeesmärgid
1.
Haapsalu toomkiriku katuse restaureerimise
jätkamine koostöös Haapsalu ja Läänemaa
Muuseumid SA-ga.
2.

Piiskopilinnuse müüride konserveerimise
jätkamine koostöös Haapsalu ja Läänemaa
Muuseumid SA-ga.

3.

Haapsalu toomkiriku küttesüsteemi
vahetamine koostöös Haapsalu ja Läänemaa
Muuseumid SA-ga.
Jaani kiriku unikaalse kivialtari
restaureerimise lõpuleviimise toetamine.
Raudteejaama kompleksi restaureerimise
jätkamine koostöös Haapsalu ja Läänemaa
Muuseumid SA-ga.

4.
5.

1.Võsast puhastamine.
2. 8 katkise hauatähiste korrastamine.
3. Külgvärava restaureerimine.
4. Elfriede Espenberg-Kingo ja Helgo Espenbergi
nimetahvli taastamine.
5. Kalmistu müüri parandamine.
6. 32 kivist hauatähise korrastamiseks taotluse
esitamine MKAle.

1.-5. Vana kalmistu heakord on muutunud
paremaks.
6. Taotlus menetluses.

Tegevused 2016
Rekonstrueerimistoetuse eraldamine Pühakodade
programmist saadud rekonstrueerimistoetuse ja
annetuste abil jätkati uue vaskplekist katusekatte
paigaldamist.
Piiskopilinnuse ringmüüri müüriparandused:
Peaväravatorni ja varem restaureeritud ringmüüri
vaheline lõik; Aiatorni parandused; Peasissepääsu
kohal olevate piginukkide lagunenud savitelliste
asendamine.
-

Tulemused 2016
Enamus uuest vaskplekist katusekattest on
paigaldatud.

-

-

1.Jaamahoone muinsuskaitse eritingimuste
koostamine.
2.Raudteejaama kahe ootesaali remont.
3.Endise 2. klassi ootesaali laemaalide
restaureerimise taotluse esitamine MKAle.

1. Valmisid jaamahoone muinsuskaitse
eritingimused.
2.Kaks ootesaali on remonditud.
3.MKA rahastamisotsus. Tööd toimuvad
2017.a.
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Piiskopilinnuse ringmüüri parandustööd
toimuvad stabiilselt igal aastal.

-

Haapsalu Linnavalitsus

2016. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

6.

Monumentide regulaarne hooldamine.

Korrastati Poska põigu ja Kõlakoja tn postamente.

7.

Säästva renoveerimise ja muinsuskaitsega
tegelevate vabaühenduste ja teemakohaste
kampaaniate toetamine.
Muinsuskaitse all olevate rajatiste
korrastamisele kaasa aitamine.

Tuletorni päeva „Tule torni!“ korraldamine
Haapsalus.

8.

1. Jaani tn 2 peamaja renoveerimine ja
kunstikoolina kasutusele võetmine.
2. Jaani tn 2 peamaja galeriiruumis 19. saj
seinamaalingute avamine ja esmane kinnitamine.
3.Jaani tn 2 kõrvalhoonete projekteerimine ja
väljaehitamine kultuurilisel otstarbel. Ehituse
lõpptähtaeg on aprill 2017.
4.Raudtee tn 6-1 remont.
5. Raudtee tn 6 2 puitakna taastamiseks taotluse
esitamine MKAle.
6.ÜFi ja KIKi toetusega Krahviaia
rekonstrueerimise ehitustööde I etapp 1.9.20151.10.2016.
7. Raekoda-muuseum esise pargi ja Vabadussõja
mälestussamba ümbruse eskiisprojekti
koostamine. Koostaja OÜ Lootusprojekt.
8. Vabadussõja mälestussamba ümbrusesse
lipuväljaku rajamise taotluse esitamine EASle.
9. Vabadussõja mälestussamba korrastamise
tegevuskava koostamine.
10. Kõlakoja remont.

23

Poska põigus ja Kõlakoja tn postamendid on
korrastatud. Kõlakoja tn postamentidel
taastati Lillekandjate figuurid (Teostas P.
Uibopuu).
Haapsalus asuvate tulepaakide tutvustamine.

1.-2.Kunstikoolil on ajaloolises
linnakeskkonnas atraktiivne ja kaasaegsete
tingimustega õppehoone.
3. Ajaloolisest Jaani tn 2 kinnistust on
kujunemas atraktiivne ja kaasaegne
kultuurikvartal.
4. Raudteejaama kompleksi ühte
raudteetööliste maja on hakatud korrastama.
Kavas on maja korrastamist jätkata.
5.MKA eraldas raha 2 puitakna
taastamiseks.
6. 1,5 ha Krahviaiast on rekonstrueeritud.
7. Raekoda-muuseum pargi põhiprojekti
koostamine. Koostaja OÜ Lootusprojekt.
8. Lipuväljaku projekt sai EASlt rahastuse.
Teostatakse 2017. a.
9. Vabadussõja mälestussammas
korrastatakse 2017.a.
11. Kõlakoda on remonditud.

Haapsalu Linnavalitsus
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Valdkond: ettevõtluskeskkond
Nr
Alaeesmärgid
1.

Regulaarne infovahetus ettevõtjatega.

2

Tööstus- ja sadamaalade juurdepääsutänavate
rekonstrueerimine.

3.

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni
Kompetentsikeskuse (TERE KK) arengu
toetamine.
Turukompleksi rekonstrueerimine.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

SA Läänemaa Arenduskeskuse ettevõtlust
arendavais koostööprojektides osalemine.
Tööstuse t tootmisala tootmiseks
planeerimine.
Kiltsi tööstusala loomise toetamine koostöös
Ridala valla jt osapooltega.
Haapsalu loomeinkubaatori asutamise ja
seeläbi loomemajanduse arengu toetamine.
Kutse- ja täiendõppealane koostöö Haapsalu
Kutsehariduskeskuse, TLÜ Haapsalu
Kolledži, Haapsalu Rahvaülikooli,
Töötukassa, Läänemaa Arenduskeskuse ja
ettevõtjatega.
Arendada edasi AS Haapsalu Linnamajandus
jagunemisel tekkinud OÜ-d Haapsalu
Linnahooldus kui linna strateegilist ettevõtet.

Tegevused 2016

Tulemused 2016

Regulaarsed infovahetuskoosolekud vanalinna
ettevõtjatega.
HLV taotleb PKT meetme Lääne mk nimekirjas
holmide piirkonna tööstus- ja sadamate ala
tänavate Holmi kallas ja Wesmeri tn
rekonstrueerimiseks toetust. Planeeritud maht: 855
jm.
Projektipõhine toetamine

Regulaarse infovahetuse tulemusena on
parem koostöö.
HLV taotlus on jätkuvalt Lääne mk
nimekirjas.

1.Amortiseerunud taristu lammutamine.
2.Turu rekonstrueerimisprojekti koostamine.
-

1.Plats on puhas.
2.Turu rekonstrueerimisprojekt on
koostamisel.
-

-

-

-

-

-

-

TERE KK areneb.

Müügitulust moodustas:
OÜ Haapsalu Linnahooldus on hästi tööle
maastiku hooldus ja korrashoid 60,58%; 21,26 %; hakanud ja täidab põhikirjalisi eesmärke
tänavavalgustuse hooldus ja remont ning Haapsalu korrektselt.
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Bürgermeistri holmi merekeskuse rajamine
mereteenuste osutamiseks ja merekultuuri
säilitamiseks ja arendamiseks.

koolide ja lasteaedade elektripaigaldiste käidu
korraldamine 4,64%; enda või renditud kinnisvara
üürile andmine ja käitus 2,15 %. Ettevõte osutas
2016.aastal kalmistuteenuseid Haapsalu
metsakalmistul, saunateenust Haapsalu
linnasaunas ja haldas Haapsalu turgu.
-
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-

Strateegiline eesmärk 4
Haapsalu on ajaloolise kuurortlinnana Lääne-Eesti turismi tõmbekeskus, millele on iseloomulikud aastaringsed mitmekülgsed
kultuurisündmused ja sportimisvõimalused ühes neid toetava nüüdisaegse ja atraktiivse taristuga.
Valdkond: turism
Nr
Alaeesmärgid
1.
Kultuuriturism
1.1. SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumide
taristu väljaarendamine aastaringse
turismiettevõtluse vajaduste kohaselt.
1.2.

Tegevused 2016

Tulemused 2016

01.07.2016 piiskopilinnuse keskaja
tegevusmuuseum-külastuskeskuse projektitaotluse
esitamine EAS-i PKT meetmesse.

Projekt sai EAS-i toetava otsuse (23.10.16
nr. 1296) ning allkirjastati EAS-i juhatuse
poolt 08.11.2016. Ehitustööde orienteeruv
lõpp aprill 2019.
Uue piiskopilinnuse uue koristushanke
korraldamine ja läbiviimine 2017.

Piiskopilinnuse õueala kontserdialal
külastajaile ja esinejaile nüüdisaegsete
olmetingimuste loomine.
Haapsalu piiskopilinnuse rahvusvaheliselt
atraktiivseks teemakeskuseks
väljaarendamine.

Õueala välitualettide tõrgeteta lahtioleku ja
korrashoiu tagamine.

1.4.

Sidemuuseumi ja raudteemuuseumi
rahvusvaheliselt atraktiivseks tehnikaalaseks
teemakeskuseks väljaarendamine.

1. Raudtee- ja Sidemuuseumi ekspositsiooni
laiendamine jaamahoone reisijate tiivas (end. 3
klassi ootesaal jt. ruumid).
2. Ajaloolise veeremi eksponeerimise projekti
esitamine INTERREG ESTLAT programmi.

1.5.

Erivajadusega inimestele ligipääsu tagamine
turismiobjektidele.

1.6.

Uue infoviitade süsteemi väljatöötamine ja
uute infoviitade paigaldamine.
Traditsiooniliste Haapsalu kultuurisündmuste
korraldamine ja toetamine.

1.Raekoja näitusemaja ette paigaldati invatee.
2. Linna 2017. aasta kaasava eelarve ettepanekuna
ehitatakse kultuurikeskuse ette pandus.
Olemasolevate viitade hooldus.

1.3.

1.7.

01.07.2016 piiskopilinnuse keskaja
tegevusmuuseum-külastuskeskuse projektitaotluse
esitamine EAS-i PKT meetmesse.

Projekt sai EAS-i toetava otsuse (23.10.16
nr. 1296) ning allkirjastati EAS-i juhatuse
poolt 08.11.2016. Ehitustööde orienteeruv
lõpp aprill 2019.
1. 2016 juunis avati jaamahoone reisijate
tiivas näitusetegevuse laiendamise eesmärgil
suur ootesaal, end. 3 klassi ootesaal ühes
kõrvalruumidega.
2. 2016 detsembris INTERREG ESTLAT
programmi positiivne otsus ühe reisivaguni
restaureerimiseks ja eksponeerimiseks.
1.Raekoja näitusemajja on tagatud
ratastooliga ligipääs.
2.Projekti ettevalmistus.
Toimiv infoviida süsteem Haapsalus.

Toetatud on traditsiooniliste Haapsalu suveürituste Traditsioonilised üritused on populaarsed ja
toimumist nagu Itaalia veinipidu, C. Kreegi
jätkusuutlikud.
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1.8.

Madalhooajal Haapsalu külastatavust
suurendavate sündmuste toetamine.

2.
2.1.

Loodus- ja mereturism
Bürgermeistri holmile väikesadama rajamine
ja sinna koostöös MTÜ-ga Puulaevaselts
Vikan osaluselamust pakkuva ajalooliste
puulaevade ehituse teemakeskuse
väljaarendamine.
Faarvaatrite süvendamine.

2.2.
2.3.

Mere- ja loodusturismitegevuste arendamise
toetamine.

2.4.

Bürgermeistri holmi merekeskuse rajamine
mereteenuste osutamiseks ja merekultuuri
säilitamiseks ning arendamiseks.
Spordi- ja terviseturism
Paralepa tervise-, spordi- ja matkakeskuse
väljaarendamine

3.
3.1.

päevad, Vanamuusikafestival, American Beauty
Car Show, Joogafestival, Augustibluus, Valge
Daami Aeg, Rannalõõts, Maitsete promenaad.
Sündmuste nimekirja lisandus lastele mõeldud
kultuurifestival „Lapsepõlvemaagia“.
1. „Talveõhtud Haapsalu vanalinnas“ toetusfond
Haapsalu kohvikutele, galeriidele jt asutustele
kontserdite jm sündmuste korraldamiseks.
2. Madalhooaja sündmused: Vene laat, Šoti pidu,
Haapsalu Õudus-ja Fantaasiafilmide Festival,
Nostalgiapäevad, Matsalu Loodusfilmide Festival.

1. Ettevõtjad saavad projekti raames
madalhooajal linnalt toetust, et kontserte
korraldada, mis omakorda elavdab
madalhooaega. 2016. aastal toetati kokku 9
madalhooaja üritust.
2. Toimusid eelnimetatud üritused.

-

-

Grand Holm Marina sadam süvendas faarvaatrit
15 jm.
1. Osalemine meremessil Allt för Sjön
Stockholmis ja Soome meremessil.
2. Muhu väina ja Hanko-Haapsalu regati
toetamine.
3. Pop-up merekool Haapsalus, kus sai harrastada
purjetamist, kajakiga ja SUP-lauaga sõitmist ning
lohesurfi.
-

Parem ligipääs jahisadamatele.

-

-
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1. Turistide teadlikus Haapsalust kui
mereturismi sihtkohast on tõusnud.
2. Toimusid eelnimetatud regatid.
3. Pop-up merekoolis osales nädala ajaga
kokku 140 inimest.

-
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3.2

Paralepa tervisepargi väljaarendamine.

1. Võimlemislinnaku ehitus.
2. Suusaradade hooldus.

3.3.

Sporditurismiteenuste arendamise toetamine.

1. Osalemine erinevatel messidel.
2. Spordilaagrite korraldamine (Spordibaasid).
3. Haapsalu Linna toetused spordiürituste
läbiviimiseks.

3.4.

Tagalahe äärde (Vaba t 9) spaakompleksi
rajamise toetamine.
Turundus
Kultuuri- ja spordisündmuste ühitamine
aastaringseks terviklikuks Haapsalu kultuurija spordisündmuste kavaks.

-

4.
4.1.

1. Kultuurikava.ee keskkonna baasil toimub
kultuuri- ja spordiürituste ühitamine terviklikuks
sündmuste kavaks.
2. Kultuurikava Haapsalu linna koduleheküljel.
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1. Läänemaalt valitud Riigikogu saadikute
toetuse abil rajati välijõusaal Paralepa
terviseparki, kus on kasutusel seitse
trenažööri.
2. Hooldatud suusarajad, mis on sportlaste
poolt aktiivselt kasutuses.
1. Inimeste teadlikkuse tõstmine
sportimisvõimaluste kohta Haapsalus, mis
omakorda suurendab sporditaristu
kasutajaskonda.
2. 2016. aastal võõrustati spordikeskuses 40
laagrit, noortehostelis 5 laagrit, Wiedemanni
hostelis 1 laager ja Tuksi spordikeskus 43
laagrit, lisaks 1 laager ilma ööbimiseta.
Osalejate arv 5-84 inimest laagri kohta.
3. Haapsalu Linn toetas 2016. aastal
järgnevaid suuremaid spordiüritusi:
Haapsalu uisumaraton, Haapsalu maraton,
Haapsalu triatlon, Krahviaia Paarikas
(tennis), Haapsalu rattaralli, Ilmar Randma
karikavõistlused (laskmine), Rannarootsi
meistrivõistlused (korvpall), Lyoness LääneEesti ralli, Haapsalu kestvuskross, Albert
Kanepi memoriaal (lauatennis), Valge
Daami vehklemisturniir.
-

1. Kättesaadav info Haapsalus toimuvate
kultuuri-ja spordisündmuste kohta.
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3. Kultuurisündmuste kajastamine läbi MTÜ
Läänemaa Turismi.
4. Töökalendri pidamine.

4.2.

Haapsalut ja Haapsalus toimuvaid sündmusi
tutvustav turundustegevus.

4.3.

MTÜ Läänemaa Turism tegevuse toetamine.

4.4.

Osalemine turismisektori koostöövõrgustikes.

Tourest Tallinnas, MATKA turismimess
Helsingis, kodulehel www.visithaapsalu.com
sündmuste kuvamine ja tutvustamine,
sotsiaalmeedias sündmuste kajastamine ja
turundamine (Facebook, Instagram), FAM-reisid,
tasuta linnaekskursioonid turistidele Haapsalus;
Lääne-Eesti päevad Peterburis.
Haapsalu Linna toetus Läänemaa Turismi
projektidele.

1. Läänemaa Turism liige.
2. UBC – Union of the Baltic Cities liige.
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2. Suuremate sündmuste ja Haapsalu linna
poolt toetatavate ürituste kajastamine linna
kodulehel.
3. Info jõudmine laiema sihtgrupini nii
Eestis kui ka välisriikides.
4. Ülevaade linnas toimuvatest ja
planeeritavatest sündmustest. Abivahend
ettevõtjatele töö planeerimisel,
ajakirjandusele, Haapsalu Linnahooldusele.
Haapsalu sündmused on tuntud ning
külastajarohked ja toovad Haapsalusse palju
turiste.

Haapsalu linna lastepärane kaart, Haapsalu
linnakaardi juurdetrükk; Läänemaa Turismi
osalemine erinevatel messidel, kus tutvustati
Haapsalu linna kui turismisihtkohta; tasuta
linnaekskursioonid (toimus 20
linnaekskursiooni, kus osales kokku 271
inimest).
1. Haapsalu Linnavalitsus on maakondliku
turismiorganisatsiooni MTÜ Läänemaa
Turismi liige, osaleb aktiivselt liikmeskonna
töös ning Läänemaa Turismi nõukogus on
Haapsalu linnvalitsuse esindaja. MTÜ
Läänemaa Turism on omakorda regionaalse
turismiorganisatsiooni MTÜ Lääne-Eesti
Turism liige.
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2. Eesti linnade võrgustiku kokkusaamine
Tartus.

Valdkond: kultuur
Nr
Tegevused
1.
SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
1.1. SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
tegevuse toetamine.

Tegevused 2016

Tulemused 2016

1. Haapsalu Linna poolne tegevustoetus.
2. Haapsalu Linna poolne toetus ürituste
korraldamiseks.
3. Haapsalu Piiskopilinnuse pealinnuse PKT
meetme uue ekspositsiooni arendustööde kulude
toetamine
01.07.2016 piiskopilinnuse keskaja
tegevusmuuseum-külastuskeskuse projektitaotluse
esitamine EAS-i PKT meetmesse.

1. Töötav ja toimiv SA Haapsalu ja
Läänemaa Muuseumid, mis koondab enda
alla 5 muuseumit.
2. Haapsalu Linn toetas 2016. aastal kokku 3
muuseumi poolt korraldatud üritust.
3. Pealinnuse eelprojekti valmimine.
Projekt sai EAS-i toetava otsuse (23.10.16
nr. 1296) ning allkirjastati EAS-i juhatuse
poolt 08.11.2016. Ehitustööde orienteeruv
lõpp aprill 2019.
1. 2016 juunis avati jaamahoone reisijate
tiivas näitusetegevuse laiendamise eesmärgil
suur ootesaal, end. 3 klassi ootesaal ühes
kõrvalruumidega.
2. 2016 detsembis INTERREG ESTLAT
programmi positiivne otsus ühe reisivaguni
restaureerimiseks ja eksponeerimiseks.
2016 Imedemaalt Sihtasutuse
administratsioonil väljakolimise
ettevalmistamine, uute ruumide
projekteerimine Jaani tn. 2 (kolimine apr.mai 2017).
Uue piiskopilinnuse uue koristushanke
korraldamine ja läbiviimine 2017.

1.2.

Haapsalu piiskopilinnuse rahvusvaheliselt
atraktiivseks teemakeskuseks
väljaarendamine.

1.3.

Sidemuuseumi ja raudteemuuseumi
rahvusvaheliselt atraktiivseks tehnikaalaseks
teemakeskuseks väljaarendamine.

1. Raudtee- ja Sidemuuseumi ekspositsiooni
laiendamine jaamahoone reisijate tiivas (end. 3
klassi ootesaal jt. ruumid).
2. Ajaloolise veeremi eksponeerimise projekti
esitamine INTERREG ESTLAT programmi.

1.4.

Iloni Imedemaa kõrval Ilon Wiklandi
loomingu keskuse väljaarendamine.

Imedemaa II korrusel külastajate ruumiprogrammi
laiendamine eesmärgiga luua Ilon Wiklandi
avatud loomearhiiv.

1.5.

Piiskopilinnuse õueala kontsertalal
külastajatele ja esinejatele nüüdisaegsete
olmetingimuste loomine.
Kultuurikeskus ja raamatukogu

Õueala välitualettide tõrgeteta lahtioleku ja
korrashoiu tagamine.

2.
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2.1.

Haapsalu Kultuurikeskuse omaürituste
korraldamise toetamine.

2.3.

Läänemaa Keskraamatukogu tegevuse
toetamine.

3.
3.1.

Kohalike traditsioonide arendus
Haapsalu salli traditsioonide järjepidevuse
tagamise ja Haapsalu Pitsikeskuse
arendamine rahvusvahelise kõlapinnaga
käsitöökeskuseks.

3.2.

Bürgermeistri holmile väikesadama rajamine
ja sinna Koostöös MTÜ-ga Puulaevaselts
Vikan osaluselamust pakkuva ajalooliste

Omaproduktsiooni kontserdid, etendused,
harrastusteatri toetamine, eakate ja linna lastele
mõeldud jõulukontserdid, kultuurikeskuse
kollektiivide kontsertide toetamine jm;
Rannalõõts, Itaalia Veinipidu, Šoti pidu, Vene
laat, Valge Daami Aeg.
1. Haapsalu linna poolne tegevustoetus.
2. Kirjandussündmuste toetamine.
3. Laenutuskasti kinkimine raamatukogule.

Aktiivsed ja kvaliteetsed Haapsalu
Kultuurikeskuse korraldatud üritused.
Tulemuslik traditsioonide hoidmine,
arendamine ja uute ürituste käivitamine.

Haapsalu Linna poolne tegevustoetus.

1. Pitsikeskuse on avatud teisipäevast
laupäevani.
2. Pitsikeskuse eestvedaja Mirje Sims valiti
aktiivse tegevuse eest Läänemaa
kultuuripärliks 2016.
3. Pitsipäeva korraldamise traditsiooni
jätkamine.
4. Preemia „Haapsalu jõulukaunistuste
konkurssil“.
5. Pitsikeskus on atraktiivne külastuskoht
turistide seas.

-

-
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1. Raamatukoguteenused on külastajatele
kättesaadavad.
2. Aktiivne kirjanduslik kultuurielu.
Raamatukogu ja raamatukogu sündmuste
aktiivne külastatavus.
3. Laenutuskast võimaldab lugejatel
tagastada raamatukokku teavikuid ükskõik
mis ajal. Laenutuskast on aktiivselt
kasutuses.
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puulaevade ehituse teemakeskuse
väljaarendamine.
Haapsalu aja-, kultuuri- ja ehitusloo
kaardistamine ja jäädvustamine.

3.4.

Eraalgatuslike muuseumide, galeriide ja
loomekeskuste tegevuse toetamine.

3.5.

Bürgermeistri holmi merekeskuse rajamine
mereteenuste osutamiseks ja merekultuuri
säilitamiseks ning arendamiseks.
Kultuurikollektiivid ja -üritused
Traditsiooniliste Haapsalu kultuurisündmuste
korraldamine ja toetamine.

4.
4.1.

1.Infostendi koostamine Promenaadile: „Roman
Haavamägi 15. II 1891 – 3. I 1964. Skulptor,
Haapsalu linnaruumi kujundaja“. Eesti ja inglise
keeles tekstid, fotod, linna kaart.
2. Infostendi koostamine Vasikaholmile:
„Kajakarahu sihi ülemine tulepaak Vasikaholmil
aastast 1906“. Eesti ja inglise keeles tekstid, foto,
merekaart. Rahastas Haapsalu LV.
3. Infostendi koostamine Krahviaeda. Eesti ja
inglise keeles tekstid, fotod, kaardid.
4. Maasse süvistatud infotahvlite paigaldamine
linna monumentide, ajalooliste hoonete ja
ajalooliste isikutega seotud kohtade juurde, Tekst
eesti ja inglise keeles, 20 tk.

1-4. Kultuuri- aja- ja ehituslooliselt oluliste
objektide juures on võimalik saada nende
kohta informatsiooni.

Linn toetab Evald Okase muuseumit ja
Pitsikeskust; näituseprojekte „Kunst meres. Mida?
Ja!“ ja „Roman Haavamägi 125“; Ants Laikmaa
150. sünniaastapäeva tähistamine.
-

Haapsalus on mitmekesine ja aktiivne
kultuurielu, kus väärtustatakse traditsioone
ja pärandit.
-

Toetatud on traditsiooniliste Haapsalu suveürituste Toimusid eelmainitud sündmused, mis
toimumist nagu Itaalia veinipidu, C. Kreegi
jätkavad ka 2017. aastal.
päevad, Vanamuusikafestival, American Beauty
Car Show, Joogafestival, Augustibluus, Valge
Daami Aeg, Rannalõõts, Maitsete promenaad.
Sündmuste nimekirja lisandus lastele mõeldud
kultuurifestival „Lapsepõlvemaagia“.
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4.2.

Madalhooaja ürituste toetamine.

1. „Talveõhtud Haapsalu vanalinnas“ toetusfond
Haapsalu kohvikutele, galeriidele jt asutustele
kontserdite jm sündmuste korraldamiseks.
2. Madalhooaja sündmused: Vene laat, Šoti pidu,
Haapsalu Õudus-ja Fantaasiafilmide Festival,
Nostalgiapäevad, Matsalu Loodusfilmide Festival.

4.3.

Kultuurikollektiivide tegevuse toetamine.

4.4.

Rahvusvähemuste kultuuritegevuse
toetamine.

4.5.

Kultuurikollektiivide omaürituste
korraldamise toetamine.

Kultuuriseltside, MTÜ-de tegevus- ja
üritustoetuste jagamine.
MTÜ Bõliina ja MTÜ Vene Rahvakultuurikeskus
Bereginja, Rannarootslaste (Rannarootsi
Muuseumi), tegevuse toetamine.
Kultuuriseltside, MTÜ-de tegevus- ja
üritustoetuste jagamine.
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1. Ettevõtjad saavad projekti raames
madalhooajal linnalt toetust, et kontserte
korraldada. See omakorda elavdab
madalhooaega. 2016. aastal toetati kokku 9
madalhooaja üritust kogusummas 2000€.
2. Toimusid eelmainitud üritused, mis
osutusid publikurohketeks ja populaarseteks
ning mis jätkavad tegevust ka 2017. aastal.
Haapsalu linn toetas eelmainitud üritusi
kogusummas 13 100€.
Aktiivselt tegutsevad kultuurikollektiivid.
Aktiivselt tegutsevad eelmainitud
rahvusvähemuste kultuuriseltsid.
Aktiivselt tegutsevad kultuurikollektiivid.
MTÜ Bõliina 20. sünnipäeva kontsert, popup galerii Pildiriiul avamine, Läänemaa
Ühisgümnaasiumi muusikal, Sten Roosi
nimeline muinasjutuvõistlus, Ants Laikmaa
150. sünniaastapäeva tähistamine, XXII
keelpillimängijate suvekursus, Maie Orava
tantsude võidutantsimine, Eesti Segakooride
Liidu III suurvormide kontsert Haapsalus,
rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine
Haapsalus, MTÜ Liigub ja Loob korraldatud
"Piraatide Põhikool", rahvatantsurühma
Kalurineiud 5. sünnipäevakontsert, MTÜ
Läänemaa Kunstivara poolt korraldatud
Haapsalu rongi 21. aastapäev üritus, MTÜ
See Teateri poolt korraldatud Sügise Bluus,
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4.6.

Kultuuri- ja spordisündmuste ühitamine
aastaringseks terviklikuks Haapsalu kultuurija spordisündmuste kavaks.

1. Kultuurikava.ee keskkonna baasil toimub
kultuuri- ja spordiürituste ühitamine terviklikuks
sündmuste kavaks.
2. Kultuurikava Haapsalu linna koduleheküljel.
3. Kultuurisündmuste kajastamine läbi MTÜ
Läänemaa Turismi.
4. Töökalendri pidamine.

4.7.

Kultuurialastes üle-eestilistes ja
rahvusvahelistes koostöövõrgustikes
osalemise toetamine.

4.8.

Sõpruslinnadega kultuurikoostöö arendamine.

1.Kultuurikeskus on liige Eesti Rahvamajade
Ühingus
2. Raamatukogu on liige Eesti
Raamatukoguhoidjate Ühingus ja Eesti
Muusikakogude Ühingus
3. Haapsalu linn on liikumise „Euroopa
Kultuurilinnad Eestis“ liige.
4. Haapsalu Linn on liige Union of the Baltic
Cities (UBC).
1. Haapsalu linna sõpruslinnade nimistusse
lisandus Ikškile Lätis.
2. Petlemma delegatsiooni külastus.
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etendus "Colorful games", MTÜ Haapsalu
Kammerkoori juubelikontsert.
1. Aktiivsus Haapsalu linna
kultuurisündmuste lisamisel
Kultuurikava.ee keskkonda võiks olla
parem, spordisündmuste lisamise
aktiivsus parem.
2. Suuremate sündmuste ja Haapsalu linna
poolt toetatavate ürituste kajastamine
linna kodulehel.
3. Info jõudmine laiema sihtgrupini nii
Eestis kui ka välisriikides.
Ülevaade linnas toimuvatest ja
planeeritavatest sündmustest. Abivahend
ettevõtjatele töö planeerimisel,
ajakirjandusele, Haapsalu Linnahooldusele.
Osalus üle-eestilistes ja rahvusvahelistes
koostöövõrgustikes.

1. Sõlmiti sõpruslinnade leping, kus
muuhulgas lubatakse koostööd teha ka
kultuuri vallas.
2. Visiidi jooksul külastas delegatsioon
Valge Daami päevi, Pitsikeskust,
Piiskopilinnust. Koostöö jätkamine ja uue
visiidi planeerimine.
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Valdkond: sport
Nr
Tegevused
1.
Spordibaasid
1.1. Universaalhalli juurdeehituse rajamine
invaspordi, vehklemise, lauatennise ja
kergejõustiku treeningutingimuste
parandamiseks.
1.2. Paralepa tervise-, spordi- ja matkakeskuse
väljaarendamine.
1.3. Paralepa tervisepargi väljaarendamine.
1.4.

2.
2.1.

Tuksi spordibaasi väljaarendamise
jätkamine.
Staadioni kergejõustikuradade ja
hüppepaikade rekonstrueerimine.
Bürgermeistri holmile rajatava väikesadama
juurde purjespordikooli baasi rajamine.
Sporditegevus
Spordiklubide tegevuse toetamine.

2.2.

Spordiürituste korraldamise toetamine.

1.5.
1.6.

Tegevused 2016

Tulemused 2016

2016. ehitati universaalhalli juurdeehitusena
universaalne vehklemishall.

Oktoobris avati universaalne vehklemishall, kus
lisaks vehklejatele paranesid kergejõustiklaste ja
lauatennisistide treeningtingimused.

-

-

Terviseradade multšiga täitmine ja katmine
ning pinkide paigaldamine.
1.Kunstmuru jalgpalliväljak
2.Kunstmuru võrkpalliväljakud
Hooldustööd.

Terviseradade kvaliteet ja kasutamismugavus
paranes.
Lisavõimalused sportimiseks.

-

Vastavalt esitatud taotlustele ja lepingutele.
1.Vastavalt esitatud taotlustele.
Lisaks on klubide väliselt linna poolt
korraldatud jääkeegli korraldamine Šoti
päevadel.
2. Spordiürituste korraldamise toetamine.
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Staadioni kergejõustikuradade ja hüppepaikade
seisukord on paranenud.
-

Haapsalu linn toetas kokku 10 spordiklubi
tegevust.
1. Spordiklubid on saanud korraldada erinevaid
võistlusi kuhu on haaratud elanikud Haapsalu
linnast kui ka Läänemaalt. Kokku on Linn
toetanud 2016. aastal 36 erinevat
spordiüritust.
2. 23. jaanuaril toimus Väikesel Viigil jääkeegli
võistlused; 9. veebruaril toimub ülelinnaline
vastlapäeva üritus kooliõpilastele; 5. mail
toimus heategevuslik Teatejooks, millest
võttis osa 32 klassi üle Läänemaa; 10.-11.
juuni toimus Hanko-Haapsalu purjeregatt,
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millest võttis osa kokku 16 alust Soomest ja
Eestist.

2.3.

Sportimisvõimaluste ja -ürituste aktiivne
turundamine.

Haapsalu spordibaasides korraldatavate
võistluste reklaamimine kohalikus meedias ja
ja sotsiaalmeedias (koostöös korraldajaga),
sportimisvõimalusi käidi reklaamimas
Peterburis Lääne-Eesti päevadel.
Koostöö erinevate spordialaliitudega
(korvpall, vehklemine, võrkpall, laskmine,
lauatennis jne).
26. aprillil sõlmiti hea tahte leping, mille
eesmärk on korvpalli arendamine Haapsalus
ja Läänemaal.
1.Hanko-Haapsalu purjeregatt.
2.Noorte suvemängud Saksamaal,
Rendsburgis.
3.Osalemine laskevõistlustel Soomes,
Loviisas

2.4.

Spordialastes üle-eestilistes ja
rahvusvahelistes koostöövõrgustikes
osalemine.

2.5.

Sõpruslinnadega spordikoostöö arendamine.

2.6.

Treenerite ja sportlaste tunnustamine.

Tunnustamisürituse korraldamine.

2.7.

Taastada linnavalitsuse koosseisus
spordinõuniku/-spetsialisti ametikoht.

-
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Inimeste teadlikkus Haapsalus toimuvate
spordivõimaluste ja –ürituste kohta on tõusnud.

Osalus koostöövõrgustikes on aktiivne.

1. 10.-11. juuni toimus Hanko-Haapsalu
purjeregatt, millest võttis osa kokku 16 alust
Soomest ja Eestist.
2. Suvemängud toimusid 29. juuli-1. august, kus
osales 56 liikmeline Haapsalu delegatsioon,
nende seas jalgpallurid, kergejõustiklased,
ujujad, lauatennisistid, T Stuudio, treenerid ja
linnavalitsuse esindajad.
Oktoobrikuu viimasel nädalavahetusel toimusid
Loviisas traditsioonilised laskmisvõistlused
õhkrelvadest. Kokku võitis Läänemaa
Spordikooli laskmisosakonna esindus 5 medalit.
23. veebruari volikogu esimehe ja linnapea
vastuvõtul tublimate sportlaste ja treenerite
tunnustamine. Kokku tunnustati 11 sportlast ja
treenerit.
-

Strateegiline eesmärk 5
Haapsalu on laste- ja noortekeskne linn, kus on nüüdisaegne ja kaasav õpikeskkond ning arvukad võimalused üldharidust toetavate eri
huvialade harrastamiseks, kutseoskuste omandamiseks ja elukestvaks õppeks.

Valdkond: haridus
Nr
Alaeesmärgid
1.
Munitsipaal-lasteaiad
1.1. Lasteaiahoonete nüüdisajastamine.
1.2.

Lasteaedade õuealade rekonstrueerimine.

1.3.

Mitmekesiste õppimistingimuste loomise
(õueõpe, praktiline tegevus jms) toetamine.
Lasteaiajuhtide ja
-õpetajate koolitamine.

1.4.

Tegevused 2016

Tulemused 2016

Päikesepaneelide paigaldamine Vikerkaare
katusele.
1. Pääsupesa lasteaia õueala korrastamine ja
kaasaegsete atraktsioonide paigaldamine.
2. Tarekese lasteaia õueala – parandustööd

Paigaldatud.

Pääsupesa lasteaed paigaldas hoovialale uusi
mängumajakesi.
Pidev tegevus
Lasteaiad koostavad oma koolitusplaanid
lähtudes lasteaia õppekavast, arengukavast ja
töötajate isikliku arengu vajadustest.
Olulisemad teemad aastal 2016:
1.Arenguvestlus koolieelses lasteasutuses;
2.HEV lapsed lasteaias;
3.Loodusega seotud teemad;
4.Õpetajate eneseareng ja tööanalüüs;
5.Terviseedendust;

Tõruke – erirühmale motoorikakeskus;
Pääsupesa – 2 mängumaja, suur
ronimisatraktsioon, kiik-liumägi, kaalukiik.
Rekonstrueeriti lasteaia õueala asfaltkate ja
rajati uus parklaosa;
Päikesejänku - 1 mängumaja ja seiklusrada;
Vikerkaar – tasakaalurada, jalgpalliväravad;
Tareke – õueala parandustööd, paigaldatud
2 mängumaja, paigaldatud kõikidele
rühmadele uued liivakastid.
Valminud ja kasutusel
Kõikides linna lasteaedades on koolitustel
osaletud kokku 1636 tunni ulatuses.
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1.5.

E-lasteaia käivitamine.

1.6.

Lasteaia- ja algklasside õpetajate
omavahelise koostöö toetamine.

1.7.

Erialaspetsialistide kaasamine lähtuvalt
lasteaedade vajadustest.

1.8.

Tervislikke eluviise, teadust, kultuuri ja
sporti propageerivate projektide elluviimise
toetamine.

6.Välispäritolulapsed.
.
E-lasteaia keskkonna kasutuse
edasiarendused.
E-Lasteaeda kasutavate lastevanemate arvu
suurendamine.

Lasteaia- ja kooliõpetajate ühisnõupidamised
kooliks ettevalmistuse teemal.
Rajaleidja keskuse ning lasteaia- ja koolijuhtide
ja tugispetsialistide ühisnõupidamised
hariduslike erivajadustega laste toetamise
teemal.
Juhtumipõhine töö.
Ühtne koolivalmiduse kaart.
Koostöö Rajaleidja Keskusega.
Vajalikul hulgal tugiteenuse pakkumine.

1. Tervist edendavate lasteaedade
võrgustikutöös osalemine.
2. Koolipiima ja –puuvilja projekti
rakendamine.
3. Lasteaialaste ujumise toetamine.
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E-lasteaia arendustöö võimaldab
lasteaedade sisulist tööd paremini
korraldada.
Lastevanemate e-lasteaia kasutamine on
oluliselt suurenenud. Registreerunud
kasutajaid Päikesejänkus 75%,
Pääsupesas 85%, Vikerkaares 90%, Tõruke
64% ja Tareke 65%
Osapoolte parem informeeritus,
vastastikune mõistmine, laste arengu
toetamine.
Tugiteenust vajavate laste kiire abistamine.
Toimusid kohtumised kõikides lasteaedades
lasteaiaõpetajate ja klassiõpetajate vahel
peale esimest veerandit.
Tõrukese lasteaias tööl logopeed 1,0
koormusega, eripedagoog 0,5 koormusega,
isiklik abistaja 1,0 ja abiõpetaja 1,0.
Innove leping, mis tagab vajaliku abi lastele
ja ühised õppeseminarid
lasteaiaõpetajatele.
1. Laste õues viibimine on sisustatud
aktiivse liikumisega.
2. Kõik lasteaiad on liitunud tervist
edendavate lasteaedade võrgustikuga.
3. 100 last saab igal aastal 10 x ujumas käia.
Igast lasteaiast käib ujumas koolieelikute
rühm.
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Lasteaiajuhtide ja õpetajate tunnustamine.

1.10. Lasteaedade personalikoosseisude
optimeerimine, mille tulemusena
paranevad palgatingimused.
1.11. Lasteaiajuhtidele ja -õpetajatele
supervisiooni võimaluste loomine tööstressi
leevendamiseks.

2.
2.1.
2.1.1
.

Munitsipaalkoolid
Munitsipaalkoolivõrgu optimeerimine
Haapsalu Nikolai Kooli reorganiseerimine
Haapsalu Põhikooli vene õppekeelega
osakonnaks.
2.1.2 Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi
.
põhikooli osa liitmine Haapsalu Põhikooliga.
2.1.3 Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi
.
gümnaasiumi osa liitmine Läänemaa
Gümnaasiumiga.
2.2. Koolihoonete renoveerimine
2.2.1 Haapsalu Linna Algkooli renoveerimine.
.
2.2.2 Haapsalu Põhikooli renoveerimine.
.

Iga-aastane tunnustamine õpetajate päeva
puhul.
Iga-aastane tunnustamine „Aasta
lasteaiaõpetaja“ „Hariduselu edendaja“
kategooriates.
Linna vapimärgi kavaleriks ja aukodanikuks
nimetamine.
-

4. Koolieelikute kevadpäev õues.
5. Terviserongkäik.
Aasta Lasteaiaõpetajad Lea Vooremaa ja
Liivi Veske.
Esimest korda anti välja eraldi „Aasta
lasteaiaõpetaja“ kategooria.

-

Koostöös Lääne Maavalitsusega toimuvad
motivatsioonikoolitused lasteaiajuhtidele ja
õpetajatele. Rahastatud asutuste eelarvetest ja
riigilt maavalitsusele antud vahenditest.

Iga lasteaia töötajatele on korraldatud
motiveeriv sündmus vastavalt asutuse
tegevuskavale. Õppeaasta lõpus toimub
haridusasutuste juhtide ühine sportlik
seminar.

-

-

-

-

-

-

-

-

Uue põhikooli ehituseks taotluse koostamine
Innovele.

Taotlus koostatud.
Vabariigi Valituse otsusega eraldatud
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2.2.3 Kooliõuede ja -tegevusväljakute
.
renoveerimine ja nüüdisajastamine.
2.3. Õpikeskkondade mitmekesistamine koos
IKT (info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia)
kasutuselevõtuga ainetundides
2.3.1 Kooliklasside varustamine IKT-seadmete ja
.
metoodikatega.
2.3.2 Koolide kindlustamine
.
haridustehnoloogidega.
2.3.3 Koolijuhtide ja õpetajate IKT-koolituste
.
võimaldamine.
2.3.4 Eri õpivõimaluste loomine (õueõpe,
.
praktiline tegevus jms).

2.3.5
.
2.3.6
.

Üldhariduse ja huvihariduse koostöö
suurendamine (õppekavade ühildamine).
Ülelinnaliste õpilasprojektide ja - ürituste
organiseerimine ja elluviimine.

2.3.7 Haapsalu haridusruumi sisene eri tasandi
haridusasutuste koostöö.

-

5 miljonit eurot uue põhikooli ehitamiseks.
-

HPK ostetud interaktiivne tahvel.

Kasutusele võetud.

-

Teostatud 2015

Õpetajate osalemine erinevatel koolitustel, mis
on seotud õppeprotsessi juhtimisega
digiajastul.
Koolide õppekavade muudatused, mi
võimaldavad paindlikku tunniplaani.
Koostöö partnerite kaasamine õppetöö läbi
viimisse.
Kunstikoolil ja Muusikakoolil koostöö
üldhariduskoolidega.
Toimuvad projektipäevad, huvihariduse päev,
turvalisuse päev, jalgrattaeksam Algklasside
olümpia,
1. septembri ühiskontsert,
Esimeste klasside ühine teatrikülastus,
Teaduspäev,
Vastlapäev
Koostöö HKHKga, TLÜ Haapsalu Kolledžiga ja
Läänemaa Ühisgümnaasiumiga:
karjääripäev „Oma Rada“ - Rajaleidja,
koolide Avatud Uste Päevad – k.a. huvikoolid,

Koolitustel osales kokku 20 õpetajat 927
tunni ulatuses.
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Projektipäev, õppetöö läbiviimine
muuseumites, Innokas jne.
Teatud ühtivate ainete puhul arvestatakse
aine läbimist koolis.
Ülelinnalised õpilasprojektid ja –üritused on
muutunud traditsioonilisteks.

Haapsalu haridusruumi sisene eri tasandi
haridusasutuste koostöö toimib.

Haapsalu Linnavalitsus
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jalgratturi eksami vastu võtmine Kolledži
liiklusohutuse tudengite poolt.
Projektipäev

2.4. Tugisüsteemid õpilastele ja õpetajatele
2.4.1 Lasteaia ja algklasside õpetajate
.
omavahelise koostöö toetamine.

Lasteaia- ja kooliõpetajate ühisnõupidamised
kooliks ettevalmistuse teemal.
Rajaleidja keskuse ning lasteaia- ja koolijuhtide
ja tugispetsialistide ühisnõupidamised
hariduslike erivajadustega laste toetamise
teemal.
Juhtumipõhine töö.

2.4.2 Kaasava õpikeskkonna kujundamise
.
toetamine.

Klasside moodustamine HEV lastele
(õpiraskustega laste klassid, väikeklassid).
Õpilaste arengule individuaalne lähenemine.

2.4.3 Õppetööd toetavate erialaspetsialistide
.
palkamine lähtuvalt koolide vajadustest.

Koolides olemas koolipsühholoogid,
logopeedid, sotsiaaltöötajad, abiõpetajad,
tugiisik.
Toimub koolide tasandil. VEPA - HPKs

2.4.4 Tugiõpilaste võrgustiku loomise toetamine.
.
2.4.5 Õpetajatele ja koolijuhtidele supervisiooni
.
võimaluste loomine tööstressi
leevendamiseks.

Toimuvad:
koolides koolisisesed motivatsioonikoolitused,
maakondlikud motivatsioonikoolitused, linna
haridusasutuste ülesed motivatsiooni
koolitused.
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Parem teineteise mõistmine ja lastele
kiirema abi pakkumine. Lastevanemate
toetamine oma lapse haridustee
suunamisel.
Toimuvad juhtumipõhised ümarlauad
Rajaleidjas.
lasteaiaõpetajate ja klassiõpetajate
kohtumised kooliks ettevalmistamise
tagasisidestamiseks toimusid kõigis
lasteaedades peale esimest veerandit.
HPKs 1 väikeklassi,
HLAs 4 õpiraskustega klassi ja 1 väikeklass,
HNK 1 väikeklass.
Vastavalt õpilase arengule liidetakse
õpilased tavaklassiga, samuti toimub
õppetöö mõnedes ainetes koos
tavaklassiga.
Koolid on kindlustatud õppetööd toetavate
erialaspetsialistidega.
Toimib.
Haridusasutuste ühine õppeaasta
lõpetamine.
Iga kool planeerib üritusi vastavalt oma
tegevuskavale
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2.4.6 Koolijuhtide ja õpetajate tunnustamine.
.

2.5. Koostöö
2.5.1 Karjääriõppe vormide mitmekesistamine ja
.
elluviimine linna koolides ja lasteaedades.

2.5.2 Eelkutseõppe ja kutsealase eelkoolituse
.
korraldamine üldhariduskoolide õpilastele
sh õpilaste praktiliste oskuste arendamine
Haapsalu Kutsehariduskeskuse juures.
2.5.3 Õppeprogrammide ellukutsumine
.
andekatele ja eri huvidega õpilastele
Haapsalu Kolledži juures.
2.5.4 Ühiste koostööprojektide algatamine
.
õpilaste võimetekohaseks arendamiseks ja
koolist väljalangemise ennetamiseks.
3.
3.1.

Elukestev õpe
Koostööprojektides osalemine linna eri liiki
õppeasutuste ja strateegiliste partnerite
vahel (ettevõtjad, Töötukassa, Rajaleidja
jne) täiskasvanute täiendus- ja ümberõppe
edendamisel.

Valdkond: huviharidus
Nr
Alaeesmärgid
1.
Huviharidus

Iga-aastane tunnustamine õpetajate päeva
puhul.
Iga-aastane tunnustamine „Aasta õpetaja“
„Hariduselu edendaja“ kategooriates.

Toimus õpetajate päeva pidulik sündmus
kuhu kaasatud ka Läänemaa Gümnaasiumi
õpetajad.
Tunnustati mõlemas kategoorias.

Karjääripäev HPKs.
Karjääriõpetus läbi õppekava, nii lasteaedades
kui koolides.
Õppekäigud erinevatesse töökohtadesse.
Projektipäev
-

Karjääriõppe vormide mitmekesistamise
protsess areneb.

-

-

Koostöö Hoovõtukeskusega.
Koostöö Rajaleidjaga

12 õpilast saavad abi ja tuge
hoovõtukeskusest.
Juhtumipõhised ümarlauad toimuvad
vastavalt vajadusele.

Õpetajate ja teiste allasutuste töötajate
koolitamine toimub asutustes järjepidevalt.
2016 Koostöös HKHKga töökohapõhine
lapsehoidjate koolitus linna lasteaedades.

Osaletakse koostööprojektides.
Tarekeses osales HKHK projektis 2 töötajat.

Tegevused 2016

Tulemused 2016
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Haapsalu Muusikakoolile nüüdisaegsete
tegevusvõimaluste loomine.
Haapsalu Kunstikoolile nüüdisaegsete
tegevusvõimaluste loomine.
Haapsalu Noorte Huvikeskuse hoone
renoveerimine ja nüüdisajastamine.

1.4.

Läänemaa Spordikooli tegevuse toetamine.

1.5.

MTÜ Haapsalu Tennisekool tegevuse
toetamine.
MTÜ Haapsalu Purjespordikool tegevuse
toetamine.
Purjespordikooli baasi rajamine
planeeritavasse Bürgermeistri holmi
väikelaevade sadamasse.
Huvihariduse mitmekesistamise toetamine.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

Teadus-, loodus-, tehnika- ja IKT-teemalise
huvihariduse toetamine.

1.10.

Huvihariduse ja üldhariduse koostöö
suurendamise (õppekavade ühildamine)
toetamine.

-

-

Jaani tn 2 hoone rekonstrueerimine Haapsalu
Kunstikooli tarbeks.
Wiedemanni tn 4 hoone 3korruse
evakuatsioonitrepi ehitamise ja vahelagede
tulekindlaks muutmise ja fassaadi remontimise
tööde ettevalmistamine.
Eelarveline toetus. Rahaline otsetoetus.

Kunstikool kolis renoveeritud Jaani 2
hoonesse.
-

Pidev. Rahaline otsetoetus.
Pidev. Rahaline otsetoetus.
Toetatud on järjepidevalt muusika-, kunsti-,
spordikooli ja huvikeskuse huviringide
toimumist. Samuti eraalgatuslike laulu- ja
tantsustuudiote tegevust.
2016 on lisandunud:
Laste jooga, saalihoki, väikeste rahvatants
Innovatsioonikeskuse „Innokas“ tegevuse
toetamine.
TeadlasteÖÖ
Teadusteater
Kunstikooli ja Läänemaa Ühisgümnaasiumi
koostöö gümnaasiumi õppekava ühildamise
osas (kunstiajalugu).
Huvihariduslike suunitlustega loovtööd
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Läänemaa Spordikool tegutseb aktiivselt.
2016 aastal õpilasi 330.
MTÜ Haapsalu Tennisekool tegutseb aktiivselt.
Õpilasi 76, neist Haapsalust 54.
MTÜ Haapsalu Purjespordikool tegutseb
aktiivselt. Õpilasi 6
Lastel ja noortel on suurem võimalus valida
oma huvidele ja võimetele vastav huvitegevus.

Innovatsioonikeskuse aktiivne tegevus.

Koostöö on suurenenud.

Haapsalu Linnavalitsus

1.11.

1.12.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4

2.5.
3.
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Huviharidusalane koostöö Haapsalu
Kutsehariduskeskuse ja TLÜ Haapsalu
Kolledžiga.
Huviharidusürituste korraldamise toetamine.

HPK 8-ndates klassides.
-

Spordivõistluste toetamine (Läänemaa
Koolispordiliidu korraldatud võistlused:
volbriööjooks ja algklasside olümpia).
Tähtpäevadega seotud üritused
(lastekaitsepäev).
Kontsertide toetamine (Do-Re-Mi, Canzone,
Läki Tantsule, Urban Style, Võimlemiskool
Kirke, T-stuudio).
Huvitegevuse toetamine (SA Innokas)

Noorsootöö
Mitteformaalsete noorteliikumiste ja noorte omaalgatuslike projektide toetamine.
Töö- ja puhkelaagrite korraldamise
Toimub suvine linna töölaager ca 100 lapsele
toetamine.
igal suvel. Laagrit korraldab Haapsalu
Noortekeskus.
Koolide ja huvikoolide kaasamine laste
Haapsalu Noortekeskus korraldas suvist linna
suvise vaba aja sisustamisele.
töölaagrit. Läänemaa Spordikool, Haapsalu
Tennisekool, En Garde, Haapsalu
Purjespordikool jt korraldasid suviseid
spordilaagreid.
Huvikeskus avatud kogu suve.
Olemasolevate väljakute korras hoidmine.
Praeguste mänguväljakute, palliplatside ja
ekstreemspordiväljakute parendamine ja
uute loomine.
Nüüdisaegsete aktiivtegevusvõimaluste
laiendamine õuealadele.
Koordineerimis- ja teavitustöö
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-

Huviharidusüritused toimuvad ja HLV toetab
nende korraldamist.
2016 aastal toetati erinevaid ettevõtmisi kokku
7869 euro ulatuses.

2016. aastal osales töö- ja puhkelaagris 80 last
Haapsalu Noortekeskus ja erinevad
spordikoolid on kaasatud laste suvise vaba aja
sisestamisele.

2016. a. uusi ei loodud. Olemasolevad hoiti
korras. Paralepas uued treeningvahendid.
-
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3.1.

Huvi- ja noorsootegevuse ühtse
teavitussüsteemi loomine.

-

3.2.

Koolivaheaegade tegevuse ülelinnaline
planeerimine, koordineerimine.

Toimuvad koolivaheaja tegevused
noortekeskustes koostöös partneritega.
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Uue süsteemi loomine ei ole otstarbekas.
Linna ja maakonna tasandil on välja kujunenud
infokanalid kultuurikava.ee,
noorteorganisatsioonide kodulehed- ja
noorteportaalid, samuti Facebooki lehed.
Koolivaheajad on sisustatud koos
koostööpartneritega -SALM,
Lasteraamatukogu.
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Valdkond: sotsiaalteenus
Nr
Alaeesmärgid
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

2.
2.1.

Eluasemeteenus
Korterite kohandamine puuetega inimeste
vajadusi arvestavalt.
Sotsiaalkorterite võimaldamine.

Riskirühmadele eluasemevõimaluste
loomise toetamine.
Varjupaigateenuse tagamine.

Tugiteenused lastele ja peredele
Pere toimetulekut toetavate teenuste ja
tugistruktuuride arendamine (tugiisik,
pereabiline, eneseabi rühmad,
vanemlusprogrammid jt).

Tegevused 2016

Tulemused

Kohandatud vastavalt isiku erivajadusele üks
korter ja üks eramaja.
KOV üksuse omandis 26 eluruumi. 2016
lisandus eluasemeteenusele 12 isikut.

Tagatud erivajadusega isikutele võimalus
iseseisvaks toimetuleks.
Omavalitsuse poolt tagatud eluruum 26-le
perele, kokku 51-le isikule, s.h 6 pensioniealist,
9 puudest tingitud erivajadusega isikut.
Erivajadusega isiku iseseisva toimetuleku
tagamine
1.Haapsalu Sotsiaalmaja osutas varjupaiga
teenust 12 inimesele, kellest seitse meest ja viis
naist.
Turvakoduteenust osutati 28 inimesele, s.h
lähisuhtevägivalla juhtumeid 8.
2.Haapsalu Sotsiaalhoole Ühing osutas
eluasemeteenust neljakümnele ja
varjupaigateenust kahekümne kahele isikule.
3.HHKK osutas turvakoduteenust kahele
lapsele.
4.Läänemaa Naiste Tugikeskus on osutanud
turvakoduteenust 8 naisele ja 12 lapsele.

Toetatud elamise teenuse osutamine neljale
erivajadusega isikule.
Toetatud elamise teenuse osutamine neljale
erivajadusega isikule.
Varjupaigateenuse, turvakoduteenuse ja
eluasemeteenuse tagamine:
1.Haapsalu Sotsiaalmaja osutab varjupaiga- ja
turvakoduteenust – 20 kohta
2.Haapsalu Sotsiaalhoole Ühing osutab
varjupaiga (9 kohta)- ja eluasemeteenust (20)
3.Haapsalu Hoolekandekeskus osutab
turvakoduteenust alaelistele.
4.Läänemaa naiste Tugikeskus,
turvakoduteenus perevägivalla ohvrist naistele
ja lastele.
1.Võlanõustamise, psühholoogilise-, esmase
kriisinõustamise ning esmase õigusabi teenuste
osutamine.
2.Perelepitamise, pereteraapia, rehabilitatsiooni
jne teenustele suunamine ja vajadusel
rahastamine.
3.Peretugiisiku teenuse osutamine.
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1.Tagatud nõustamisteenused.
2.Vähekindlustatud elanikele tagatud võimalus
tasuta nõustamiseks.
3.Perede toimetuleku toetamine.
4.Koolitatud ja toetatud tugimeeskond.
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2.2.

Puudega lastele isikliku abistaja
võimaldamine.

2.3.

Erivajadusega lastele alushariduse
kättesaadavuse tagamine.
Sekkumisprogrammide rakendamine
riskikäitumise leevendamiseks koostöös
üldharidusasutustega.

2.4.

4.Tugiisikute ja isiklike abistajate koolitamine
ja supervisioon.
5.Lapsevanematele suunatud loengud ja
koolitused. MTÜ „NB“ poolt korraldatud
loengusarja finantseerimine. Vanemluse
toetamine. Lastevanemate klubi.
5.Pervasiivse arenguhäirega laste
lapsevanematele suunatud koolitused.
6.Linnalaager, laste osalemise toetamine
Pivarootsi lastelaagris.
7.Läänemaa Naiste Tugikeskus, nõustamine,
õigusabi, psühhoteraapia.
8.Koostöö MTÜ-ga „Koos laste heaks“
9.Haapsalu toidupanga tegevuse toetamine.
10.Rahvusvahelise kaitse saanute
integreerumise toetamine.
Tugiisiku teenuse tagamine raske ja sügava
puudega lastele kodus või koolis.

Tõrukese lasteaia erivajadusega laste rühm.
1.Haapsalu linna koolides on tagatud
koolipsühholoogi- ja koolisotsiaaltööteenus.
2.Programm „Tugila“, mis on suunatud mitte
töötavatele ja mitteõppivatele noortele 15-26.
3.Agressiivsuse leevendamise programm ART
Haapsalu põhikoolis.
4.„Märka last“ ennetuskohtumised lasteaedades
koostöös politseiga.
5.„Hoovõtukeskus“ ennetab koolist
väljalangemist.
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1.Toetab puudega lapse iseseisvust, vähendab
hooldaja hoolduskoormust.
2.Tugiisikuteenust osutatud kümnele raske ja
sügava puudega lapsele.
Puuetega lastele on tagatud võimalus
eakohaseks arenguks ja sotsialiseerimiseks.
1.Noorte riskikäitumise vähendamine.
2.Riskikäitumise ennetamine.
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2.5

Lapsehoiu teenuse arendamine.

3.
3.1.

Kogukonnas elamise teenus
SA Haapsalu Hoolekandekeskuse baasil
kogukonnas elamise teenuse
väljaarendamise toetamine.
SA Haapsalu Hoolekandekeskuse
noortekodu hoone ruumiprogrammi ja
taristu arendamise toetamine.
SA Haapsalu Hoolekandekeskuse
peremajade küttesüsteemi ökonoomseks
ümberehitamise toetamine.
Teenused eakatele ja puudega inimestele
Jätkata ja arendada eakate ja puudega
inimeste toimetulekut toetavaid teenuseid.

3.2.

3.3.

4.
4.1.

4.2

SA Haapsalu Hoolekandekeskus osutab
lapsehoiuteenust s.h raske ja sügava puudega
lapsele.

Haapsalu Hoolekandekeskus on osutanud
lapsehoiuteenust neljateistkümnele lapsele,
kellest raske või sügava puudega lapsi üheksa,
kellest Haapsalu lapsi on kolm.

2016 puudusid vastavad eluruumid teenuse
arendamiseks

-

-

-

-

-

1.Sotsiaaltransporditeenus osutamine. Eakatele
ja puudega isikutele tasuta transpordi
võimaldamine linnaliinidel.
2.Supiköögiteenus, s.h valmistoidu koju
tellimise võimaldamine.
3.Koduteenused.
4.Huvi- ja päevategevuse võimaldamine.
5.Eaka mootorsõidukijuhi koolitus.
6.Erihoolekandeteenuste edasiarendamine:
Igapäeva elutoetamine.
7.Autistika keskuse tegevuse planeerimine.
8.Töölesaamist toetavate tugiteenuste
osutamise projekti ettevalmistamine.
Tööturul osalemist toetavate sotsiaalteenuste 1.Isikliku abistaja teenuse ja tugiisikuteenuse
arendamine.
osutamine.
2.Lapsehoiuteenuse osutamine.
3.Korter kohandused vastavalt erivajadustele.
4.Toetatud töö.
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1.Sotsiaaltransporditeenust osutatud 49 isikule,
s.h liikumispuudega isikuid 41,
nägemispuudega 2. Kohandatud
transpordivahendit vajajaid 14.
2.Koduteenuseid osutatud saja viiekümne
kolmele isikule.
3.Regulaarselt toimuvad huviringid ja üritused
ning koolitused.
4.Igapäevaelu toetamisel 31 isikut, toetatud
tööl neli isikut.

1.Erivajadusega inimese toetamine avatud
tööturule sisenemiseks ja tööl käimiseks.
2.Hooldaja hoolduskoormuse vähendamine
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Omastehooldajate tööturule naasmist
toetavate sotsiaalteenuste arendamine
(koduteenus, hooldusteenus, isiklik abistaja,
tugiisikuteenus jm).
Teenused töötutele
Töötutele suunatud ümberõppe- ja
rehabilitatsiooniprog-rammide elluviimise
toetamine.
Sotsiaalteenuste pakkumine
Sotsiaaltranspordi teenuse kättesaadavuse
parendamine.
Haapsalu Sotsiaalmaja rekonstrueerimise
jätkamine, võimaldamaks kvaliteetsemaid
kasutamistingimusi ja teenuste laiendamist.

6.3.

Haapsalu Sotsiaalmaja tegevuse toetamine.

6.4.

Sotsiaalhoolekandeline koostöö
vabaühenduste ja kogudustega

1.Omastehooldajate ühingu tegevuse
toetamine.
2.Koolitused ja infopäevad omastehooldajatele.
3. Vt. punkt 4.2

1.Omastehooldajatele on loodud tugigrupp.
2.Hooldajate teadlikkuse tõstmine.

Koostöö Läänemaa Töötukassaga.

-

Ettevalmistamisel sotsiaaltranspordi osutamise
kord.
1.Paigaldati lift.
2.Remonditi päevakeskuse ja puuetega
inimeste koja ruumid.
3. Rajati sissepääs tegevusjuhendajate tuppa.
4.Jooksev remont.
Eelarveline toetus.

-

1.Vabaühenduste tegevuse toetamine. Haapsalu
linna eelarvest on toetatud Läänemaa
pensionäride Ühenduse Haapsalu osakonna,
Läänemaa Invaühingu, Läänemaa Vaegkuuljate
Ühingu, Läänemaa Vähiühingu, MTÜ
„Tõrvik“, Puuetega inimeste koja tegevusi,
Läänemaa Suurperede Liidu tegevusi.
2.Võimaldame tasuta ruume sotsiaalvaldkonnas
tegutsevatele ühingutele.
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Paranesid võimalused osutada teenuseid
liikumispuudega inimestele ka teisel korrusel
k.a turvakodu kasutamine.

1.Haapsalu Sotsiaalmaja osutab teenuseid
vastavalt põhikirjale.
2.Haapsalu Sotsiaalmaja erihoolekandeteenus
ja koduteenus on hinnatud vastavaks EQUASS
Assurance põhimõtetele ja on detsembris 2016
antud EQUASS Assurance sertifikaat.
Koostöö on aktiivne ja vabaühendused
tegutsevad aktiivselt.
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6.5.

Sotsiaalhoolekandeinfo regulaarne
kajastamine linna veebilehel ja teistes
informatsioonikanalites.

6.6.

Sotsiaaltöö valdkondade spetsialistide
kovisioon ja supervisioon.

Valdkond: tervishoid
Nr
Alaeesmärgid

3.Pidev infovahetus. Ühingutele loodud
võimalus taotleda tegevustoetust sündmuste ja
toetavate tegevuste korraldamiseks.
4.Ükskord aastas ühingute ümarlaud.
1.Regulaarne tegevuste kajastamine Haapsalu
linna veebilehel ja ajalehtedes.
2.Veebilehel on ülevaade Haapsalu linnas
pakutavatest toetustest ja teenustest.
-

Kodanikud on teadlikud oma õigustest ja
võimalustest.

-

2016 Tegevused

Tulemused 2016

1.

Tervishoiuteenuste osutamine

1.1.

Esmatasandi arstiabi kättesaadavuse
parandamisele kaasa aitamine.

-

-

1.3.

SA Läänemaa Haigla baasil maakondliku
tervisekeskuse loomine.

Vabariigi Valituse kinnitas esmatasandi
tervisekeskuste nimekirja, kuhu kuulub ka SA
Läänemaa Haigla esmatasandi tervisekeskus.
Lõpptaotlus on esitatud.

Lõpptaotlus on menetluses

1.4.

Haiglahoone funktsionaalsuse ja
tehnoloogilise baasi parandamine vastavalt
maakondliku tervisekeskuse ja võrgustunud
üldhaigla vajadustele.

Renoveeriti erakorralise meditsiini osakonda
(EMO).

Paranesid patsientide oote-, ravi- ja personali
töötingimused.

1.5.

Koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga
aidata kaasa erialaspetsialistide tööle
asumisele Läänemaa Haiglasse.

-

-
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1.6.

Koduõendusteenuse arendamise ja selle
võimalustest teavitamise toetamine.

-

-

1.7.

Koduõendusteenuse laiendamine põetust
vajavaile eakatele ja puuetega inimestele.

-

-

1.8.

Perede toetamine eakate pereliikmete
hooldusravi eest tasumisel.

Juhtumipõhine toetamine. Peresid toetatakse nii Toetussüsteem toimib vastavalt toetuste
hooldusravi kui intervallhoolduse kulude
korrale.
katmisel.

2.

Terviseedenduslik tegevus

2.1.

Tervist edendavate koolide ja lasteaedade
toetamine.

Eelarveline tegevus, sündmuste toetamine.

Sündmusi toetatakse.

2.2.

Tervisekäitumist mõjutavate kampaaniate ja
ürituste korraldamine ning linlaste
tervisekäitumise mõjutamiseks tervislikku
eluviisi propageeriva teabe levitamine linna
kodulehel ja erinevates portaalides.

Infopäevad koostöös MTÜ- dega.

Kampaaniad ja üritused toimuvad.

2.3.

Tervislikku liikumist edendavate ürituste
algatamine ja eri sihtgruppidele läbiviimine
koostöös linna spordiklubidega.

Erinevate spordiürituste läbiviimine või ürituste Haapsalus on loodud head tingimused
toetamine
tervisespordiks ja aktiivseks liikumiseks.
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Lühendid:
• HLA – Haapsalu Linna Algkool
• HLV – Haapsalu Linn
• HMN – Hasartmängumaksu Nõukogu
• HNK – Haapsalu Nikolai Kool
• HNHK – Haapsalu Noorte Huvikeskus
• HNRK – SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus
• HPK – Haapsalu Põhikool
• HTM – Haridus- ja Teadusministeerium
• HVV – Haapsalu Veevärk AS
• INTERREG – riigipiiride ülene meetmete programm
• KIK – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
• KM – Kultuuriministeerium
• LAK – SA Läänemaa Arenduskeskus
• LNT – Läänemaa naiste Tugikeskus
• LOVL – Läänemaa Omavalitsuste Liit
• Lääne MV – Lääne Maavalitsus
• MKA - Muinsuskaitseamet
• MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
• PERH – SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
• PKT – Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede
• SALM – SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
• SALH – SA Läänemaa Haigla
• SKA - Sotsiaalkindlustusamet
• SM – Sotsiaalministeerium
• TAI – Tervise Arengu Instituut
• TERE KK - Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus
• TLÜ HK – Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž
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Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata bilansi ja eelarve täitmise ülevaade
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata bilanss koondab kõik linna, ametiasutuste (2 asutust) ja
allasutuste (16 asutust) varad, kohustised ja netovara. Konsolideerimata bilanssi ei ole liidetud
tütarettevõtete (5 äriühingut) ja sihtasutuste (1 sihtasutust) varasid ega kohustisi.
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata bilansi kohaselt on linnal
• varade maht 31 799 tuhat eurot;
• kohustised 5 685 tuhat eurot;
• netovara 26 114 tuhat eurot;
• 2016. aasta tegevustulud kokku 11 629 eurot;
• 2016. aasta tulem (kahjum) – 2 358 tuhat eurot.
Eelarve täitmise aruanne (tekkepõhine) on koostatud kooskõlas Haapsalu linna finantsjuhtimise
korrale. Aruannet on täiendatud seletavate lisadega. Eelarve täitmise aruandes on kajastatud kõik
toimingud ja saldod tekkepõhiselt.
2016. aastal olid Haapsalu Linnavalitsuse eelarve tekkepõhise täitmise
• põhitegevuse tulud summas 11 282 tuhat eurot,
• põhitegevuse kulud summas 10 730 tuhat eurot,
• investeerimistegevus kokku summas -393 tuhat eurot,
• finantseerimistegevus kokku summa -404 tuhat eurot,
• likviidsete varade muutus summas -176 tuhat eurot.
2016. aastal kujunes eelarve täitmise põhitegevuse tulemiks 552 tuhat eurot ja eelarve tulemiks
kokku 159 tuhat eurot.
2016. aasta tekkepõhine nõuete ja kohustiste saldo muutus 70 tuhat eurot.
Finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest ja Haapsalu linna finantsjuhtimise
korrast tulenevad finantsdistsipliini tagamise meetmed olid aasta lõpu seisuga täidetud. Haapsalu
netovõlakoormus ei ületa maksimaalselt lubatud netovõlakoormust ja jääb viimase viie aasta
jooksul lubatud 60% piiridesse põhitegevuse tuludest. Meetmete täitmise analüüsi algandmed on
asukohas https://saldo.fin.ee
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata andmetel oli netovõlakoormus 4 826 tuhat eurot.
Lubatud netovõlakoormuse ülemmäär (60% põhitegevuse tuludest) on 6 769 tuh. eurot. Seega on
vaba laenulimiit majandusaasta lõpu seisuga 1 943 tuh. eurot. Haapsalu Linnavalitsuse
netovõlakoormuse määr aasta lõpu seisuga oli 43%
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideeritud arvestusüksuse (arvesse võetud sõltuvate üksuste
netovõlakoormused) andmetel oli netovõlakoormus 6 637 tuhat eurot. Lubatud netovõlakoormus
(60% põhitegevuse tuludest) on 7 772 tuhat eurot. Seega on arvestusüksuse vaba laenulimiit
majandusaasta lõpu seisuga 1135 tuhat eurot. Arvestusüksuse netovõlakoormuse määr aasta lõpu
seisuga oli 51%
Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus ja netovõlakoormuse ülemmäär
Põhitegevuse tulemi väärtus on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse
tulemi väärtus ei tohi olla aruandeaasta lõpu seisuga väiksem kui null. Põhitegevuse tulem võib
olla aruandeaasta lõpu seisuga negatiivne juhul, kui sellele eelnenud aasta põhitegevuse tulem oli
positiivne või null. Haapsalul on see tingimus täidetud nii KOV üksuses eraldi, kui KOV
arvestusüksuses konsolideerituna
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2016

KOV arvestusüksus konsolideerituna
Põhitegevuse tulud
Netovõlakoormus
Netovõlakoormuse määr
Maksimaalne lubatud netovõlakoormus
Vaba netovõlakoormus
Põhitegevuse tulem
KOV üksus eraldi
Põhitegevuse tulud
Netovõlakoormus
Netovõlakoormuse määr
Maksimaalne lubatud netovõlakoormus
Vaba netovõlakoormus
Põhitegevuse tulem

2015

2014

2013

2012

12 954
6 637
51%
7 772
1 135
807

14 704
6 284
43%
8 822
2 538
1 169

19 879
8 047
40%
11 927
3 880
1 209

17 797
7 644
43%
10 678
3 034
842

17 959
6 924
39%
10 775
3 851
804

11 282
4 826
43%
6 769
1 943
551

10 473
5 082
49%
6 284
1 202
456

10 117
5 363
53%
6 070
707
459

10 219
4 790
47%
6 131
1 341
233

9 804
5 026
51%
5 882
856
397

Haapsalu linna äriühingute ja sihtasutuste majandustegevuse ülevaade
Haapsalu linna valitseva mõju all olevad ettevõtted riigi raamatupidamise üldeeskirja mõistes on
järgmised:
1. Haapsalu Linnamajanduse AS
2. Haapsalu Linnahooldus OÜ
3. Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ (konsolideeritud koos Universaalhall OÜ-ga)
4. Universaalhall OÜ
5. Haapsalu Veevärk AS
6. Haapsalu Hoolekandekeskus SA
Haapsalu linna enamusosalusega äriühingute ja sihtasutuste majandustegevust võib pidada heaks.
Tütarettevõtetest dividenditulu välja ei võetud.
Haapsalu Linnamajanduse ASi aktsiakapital kuulub 100% Haapsalu linnale. Ettevõte jagunes
2015 aasta jaanuaris. Ettevõtte põhitegevusalad on kinnisvarahooldus, peamiselt korteriühisustele
ja korteriühistutele haldus- ja raamatupidamise teenuse osutamine ning täiendavalt elamute ja
elamukinnistute koristus ja avariiremondi tööd.
Keskmine töötajate arv 2016 aastal oli 19 inimest, juhatus 1 ja nõukogu 3 liikmeline.
Ettevõtte 2016. aasta bilansi andmed:
• varade maht 2 320 tuhat eurot;
• kohustised 2 238 tuhat eurot;
• omakapital 82 tuhat eurot;
• 2016. aasta äritulud koos toetustega kokku 1 951 tuhat eurot;
• 2016. aasta kasum 26 tuhat eurot.
Haapsalu Linnahooldus OÜ kuulub 100% Haapsalu linnale. Ettevõte moodustati 2015 aasta
jaanuaris Haapsalu Linnamajanduse AS jagunemisel. Ettevõtte põhikirjaliseks eesmärgiks on
Haapsalu linnale kuuluva vara valitsemine ja hooldamine Haapsalu linna territooriumil. Ettevõte
osutab peamise osa teenustest Haapsalu linnale. Ettevõtte keskmine töötajate arv 2016. aastal oli
25 inimest. Juhatus on 2 ja nõukogu 3 liikmeline.
Ettevõtte 2016. aasta bilansi andmed:
• varade maht 4 136 tuhat eurot;
• kohustised 496 tuhat eurot;
• omakapital 3 640 tuhat eurot;
• 2016. aasta äritulud koos toetustega kokku 941 tuhat eurot;
• 2016. aasta kasum 107 tuhat eurot.
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Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ kuulub 100% ulatuses Haapsalu linnale. Ettevõtte peamine
tegevus on linnale kuuluvate spordibaaside haldamine, milleks on Wiedemanni spordihoone, Lihula
mnt. 10 spordihoone, Haapsalu Veekeskus, Haapsalu staadion, universaalhall, hostel Tuksi
spordibaas ja Paralepa terviserajad. 2016 aasta oktoobris lisandus Haapsalu Vehklemishall. Ettevõte
korraldab spordi- ja kultuuriüritusi ning treeninglaagreid, majutusteenuseid ja toitlustamist.
Arendab koostööd spordiklubide, asutuste ja ettevõtete vahel Eestis ja välismaal.
Ettevõtte keskmine töötajate arv 2016. aastal oli 36, töövõtulepingu alusel töötas 9 inimest. Juhatus
on 1 ja nõukogu 3 liikmeline.
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ 2016. aasta konsolideeritud bilansi andmed:
• varade maht 3 590 tuhat eurot;
• kohustised 2 090 tuhat eurot;
• omakapital 1 500 tuhat eurot;
• 2016. aasta äritulud koos toetustega kokku 1 186 tuhat eurot;
• 2016. aasta kasum 90 tuhat eurot.
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ 100% tütarettevõte on Universaalhall OÜ. Tütarettevõte rajas
2010. aastal hoonestusõiguse alusel kinnistule Mulla 1 Haapsalus universaalse spordihalli ja sai
hoonestusõiguse Lihula mnt 10 asuvale spordihoonele. OÜ-s Universaalhall aktiivset tegevust ei
toimu. Ettevõte omab kinnisvara, üürib seda emaettevõttele ja teenindab saadud vahenditest
tennisehalli rajamiseks võetud laenu. OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid 30.09.2016 otsusega on
alustatud tütarettevõtte likvideerimist. 01.03.2017 on avaldatud teade OÜ Universaalhall
likvideerimismenetlusest.
Haapsalu Veevärk ASi aktsiakapitalist kuulub Haapsalu linnale 55,8%. Pärast 2007. a
aktsiaemissiooni jagunes aktsiakapital järgmiselt: Haapsalu linnal 55,8%; Ridala vallal 11,8%,
Lääne-Nigula vallal 25,7%, Noarootsi vallal 5,1% ja Vormsi vallal 1,5%. Haapsalu Veevärk ASi
põhitegevusala on vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine teeninduspiirkonnas.
Teeninduspiirkond hõlmab Haapsalu linna, Ridala valda, Vormsi valda, Lääne-Nigula valda ja
Noarootsi valda. Ettevõttes töötab keskmiselt 22,58 inimest. Juhatus on 1 ja nõukogu 6 liikmeline.
Ettevõtte 2016. aasta bilansi andmed:
• varade maht 19 399 tuhat eurot;
• kohustised 906 tuhat eurot;
• omakapital 18 492 tuhat eurot;
• 2016. aasta äritulud koos toetustega 1 701 tuhat eurot;
• 2016. aasta kasum (kahjum) -497 tuhat eurot.
SA Haapsalu Hoolekandekeskus asutati 2012. aasta veebruaris. Sihtasutuse eesmärk on
sotsiaalhoolekande teenuste osutamine ning arendustegevus nimetatud eesmärkide täitmiseks.
Hoolekandekeskus annab tööd töölepingu alusel 41 inimesele. Juhatus on 1 ja nõukogu 4liikmeline.
Sihtasutuse 2016. aasta bilansi andmed:
• varade maht 1 849 tuhat eurot;
• kohustised 76 tuhat eurot;
• netovara 1 773 tuhat eurot;
• 2016. aasta tegevustulud ja toetused 753 tuhat eurot;
• 2016. aasta tulem (kahjum) -50 tuhat eurot.

/allkirjastatud digitaalselt/
Urmas Sukles
Linnapea
55

Haapsalu Linnavalitsus

2016. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
KONSOLIDEERITUD BILANSS
tuhandetes eurodes
Varad
Käibevarad
Raha ja selle ekvivalendid
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja tasutud ettemaksed
Varud
Käibevarad kokku
Põhivarad
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalsed põhivarad
Immateriaalsed põhivarad
Bioloogilised varad
Põhivarad kokku
Varad kokku
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Viitvõlad
Eraldised
Laenukohustised
Lühiajalised kohustised kokku
Pikaajalised kohustised
Laenukohustised
Pikaajalised kohustised kokku
Kohustised kokku

Lisa

31.12.2016

31.12.2015

3
4
5,6
7

1 966
723
891
26
3 606

1 933
630
601
40
3 204

8
9
10
12
13

1 191
958
56 249
25
16
58 439
62 045

1 059
1 292
57 930
39

775
247
387
731
15
0
795
2 950

356
219
348
794
15
3
748
2 483

8 337
8 337
11 287

7 752
7 752
10 235

8 181
42 577
10
45 030
-2 463
50 758
62 045

8 401
44 888
10
45 519
-641
53 289
63 524

14
14
15
16
16
17

17

Netovara
Vähemusosalus
Linnavalitsusele kuuluv netovara
Reservid
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku
Kohustised ja netovara kokku
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60 320
63 524
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KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE
tuhandetes eurodes
Lisa
Tegevustulud
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Tulumaks
Maamaks
Maksud kaupadelt ja teenustelt
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud
Tulud majandustegevusest
19
Saadud toetused
20
Muud tulud
21
Kasum/kahjum põhivarade ja varude müügist
Muud tulud varadelt
Saastetasud ja hüvitised
Eespool nimetamata muud tulud
Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Antud toetused
Sotsiaaltoetused
Muud toetused
Maksu- ja lõivukulud
Muud tegevuskulud

22
23
20

Põhivarade amortisatsioon ja ümberhindlus
Tegevuskulud kokku

24
25
9, 10,
26

Tegevustulem
Finantstulud ja –kulud
Intressikulud
Tulem osalustelt
Finantstulud ja -kulud kokku

27
27

Aruandeperioodi tulem
Linnavalitsuse osa tulemist
Vähemusosaluse osa tulemist
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2016

2015

6 647
6 457
189
1
6 150
4
6 146
3 756
328
-787
27
7
1 081

6 360
6 170
188
2
7 208
5
7 203
6 709
75
36
26
11
2

16 881

20 352

-8 237
-5 316
-1 785
-385
-1400
-627
-1

-8 402
-5 596
-667
-286
-381
-662
-5

-3 534
-19 500

-3 744
-19 076

-2 619

1 276

-64
0
-64

-115
-1 738
-1 853

-2 683
-2 463
-220

-577
-641
64
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KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
tuhandetes eurodes
Lisa
Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivarade amortisatsioon
Käibemaksukulu põhivarade soetuselt
Kasum/kahjum põhivarade müügist
Saadud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks
Antud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks
Kokku korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus
Rahavood põhitegevusest kokku
Rahavood investeerimistegevusest
Kinnisvarainvesteeringute soetus
Materiaalsete- ja immateriaalsete põhivarade soetus
Bioloogiliste varade soetus
Laekunud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks
Laekunud põhivarade müügist
Tasutud osaluste omandamisel
Rahavood investeerimistegevusest kokku
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Laenude tagasimaksed
Kapitalirendi tagasimaksed
Makstud intressid
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

26
21
20
20

9
10
13

9, 10
27

17
17
17
28

Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja selle ekvivalentide muutus

3
3
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2016

2015

-2 619

1 276

3 534
114
-276
-535
996
1 214
-368
27
873

3 744
106
-36
-3 879
5
1 216
-346
-133
737

-10
-2 113
-16
195
-15
588
0
-1 371

0
-1 881
0
1 156
-5
58
-245
-917

1 643
-1 023
-24
-65
531

4 976
-4 761
-18
-116
81

33

-99

1 933
1966
33

2 032
1 933
-99
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KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
tuhandetes eurodes

Saldo seisuga 31.12.2014
Põhivarade ümberhindlus
Aruandeperioodi tulem
Saldo seisuga 31.12.2015
Põhivarade ümberhindlus
Aruandeperioodi tulem
Saldo seisuga 31.12.2016

Aruande-kohustuslase omanikele kuuluv
netovara, akumuleeritud ülejääk
Reservid Akumuleeritud
Kokku
tulem
10
45 484
45 494
0
35
35
0
-641
-641
10
44 878
44 888
0
152
152
0
-2 463
-2 463
10
42 567
42 577

Põhivara ümberhindlusena on võetud arvele maa. Vaata ka lisa 10.
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Vähemusosalus
8 337
0
64
8 401
0
-220
8 181

Kokku
53 831
35
-577
53 289
152
-2 683
50 758
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EELARVE TÄITMISE ARUANNE
tuhandetes eurodes
Esialgne
eelarve
10 741
6 578
6 380
193
2
3
1 298
2 843
542
2 033
268
23
17
4
2
-10 260
-1 137
-366
-727
-45
-9 123
-5 769
-3 293
-61
481
-406
130
-630
149

Lõplik
eelarve
11 084
6 578
6 380
193
2
3
1 327
3 127
560
2 186
381
52
17
4
2
-10 591
-1 168
-390
-733
-45
-9 422
-5 926
-3 460
-36
493
-461
110
-897
433

Eelarve
täitmine
11 282
6 647
6 457
189
1
0
1 405
3 185
560
2 201
424
45
27
7
11
-10 730
-1 140
-381
-572
-187
-9 590
-6 067
-3 523
0
552
-393
66
-672
287

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
Maksutulud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Teede ja tänavate sulgemise maks
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Tasandusfond (lg 1)
Toetusfond (lg 2)
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
Laekumine vee erikasutusest
Saastetasud ja tekitatud kahju hüvitis
Muud eespool nimetamata tegevustulud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
Antavad toetused tegevuskuludeks
Sotsiaalabitoetused füüsilistele isikutele
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud
Personalikulud
Majandamiskulud
Muud kulud
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
Põhivarade müük (+)
Põhivarade soetus (−)
Põhivarade soetuseks saadav sihtfinantseerimine
(+)
-15
-70
-39
Põhivarade soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)
-40
-37
-34
Finantskulud (−)
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) /
75
32
159
PUUDUJÄÄK (−))
-402
-405
-404
FINANTSEERIMISTEGEVUS
0
0
0
Kohustiste võtmine (+)
-402
-405
-404
Kohustiste tasumine (−)
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+
-327
-328
-176
suurenemine, − vähenemine)
NÕUETE JA KOHUSTISTE SALDODE
0
45
69
MUUTUS (+/-)
Eelarve täitmise aruanne on koostatud Haapsalu Linnavalitsuse kui üksuse kohta ja vastab oma
koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele (vt lisa 30).
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KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
Lisa 1.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused
Üldine informatsioon
Haapsalu Linna 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud
kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on
kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendab Riigi raamatupidamise üldeeskiri.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse
printsiibist, väljaarvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Konsolideerimine
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud kõigi emaettevõtte
kontrolli all olevate tütarettevõtete finantsnäitajad. Konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruandes on elimineeritud kontsernisisesed nõuded ja kohustised, kontserni üksuste vahelised
tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid. Kui realiseerumata
kahjumit ei saa katta, ei elimineerita seda aastaaruandest. Vajadusel on tütarettevõtete
arvestuspõhimõtteid muudetud vastavaks kontserni arvestuspõhimõtetele.
2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad lisas 2 toodud
tütarettevõtete finantsnäitajad.
Tütarettevõtted
Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle Haapsalu Linnal on kontroll. Tütarettevõtet loetakse
emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõte omab kas otseselt või kaudselt üle 50%
tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima
tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.
Tütarettevõtte definitsioonile vastavad ka mitteäriühingud (sihtasutused ja mittetulundusühingud).
Kontrolli ja olulise mõju määramisel mitteäriühingutes arvestatakse asjaolu, kas emaettevõttele
lähevad üle mitteäriühingu varad selle likvideerimisel. Kui emaettevõte omab sihtasutuses või
mittetulundusühingus valitsevat mõju (üldjuhul üle 50% hääleõigusest) kajastatakse osalust
100%-na.
Tütarettevõtte soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad
äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil). Vastavalt ostumeetodile võetakse
omandatud tütarettevõtte varad, kohustised ja tingimuslikud kohustised (so omandatud netovara)
arvele nende õiglases väärtuses ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara
õiglase väärtuse vahe kajastatakse positiivse või negatiivse firmaväärtusena.
Alates omandamise kuupäevast kajastatakse omandatud tütarettevõtte varad, kohustised ja
tingimuslikud kohustised ning tekkinud positiivne firmaväärtus konsolideeritud bilansis ning
osalust omandatud tütarettevõtte tuludes ja kuludes kajastatakse konsolideeritud tulemiaruandes.
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Negatiivne firmaväärtus kajastatakse koheselt tuluna. Informatsioon tütarettevõtete kohta on
toodud lisas 2.
Sidusettevõtted
Sidusettevõte on ettevõte, mille üle Haapsalu Linna või tema tütarettevõte omab olulist mõju,
kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui Tartu Ülikooli
või tema tütarettevõte omab ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.
Kui Tartu Ülikool või tema tütarettevõte omab sihtasutustes või mittetulundusühingutes olulist
mõju (üldjuhul 20–50% hääleõigusest), osalust ega ka finantsinvesteeringut bilansis ei kajastata.
Sissemaksed osaluse objekti sihtkapitali kajastatakse antud toetuste kuluna.
Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse konsolideeritud aruandes kapitaliosaluse meetodil.
Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida
korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti
netovaras (nii muutused sidusettevõtte kasumis/kahjumis kui muudel netovara kirjetel) ning
investeeringuobjekti varade, kohustiste ja tingimuslike kohustiste ostuanalüüsis leitud õiglase
väärtuse ja bilansilise väärtuse vahe elimineerimisega või amortisatsiooniga.
Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone, et investeeringu kaetav väärtus võib olla
langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, viiakse läbi vara
väärtuse test.
Konsolideeritud aastaaruande lisades esitatud emaettevõtte konsolideerimata aruanded
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades avaldatakse konsolideeriva üksuse
(emaettevõtte) eraldiseisvad konsolideerimata põhiaruanded: bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude
aruanne ja netovara muutuste aruanne. Emaettevõtte konsolideerimata aruannete koostamisel on
järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande koostamisel. Emaettevõtte konsolideerimata aruannetes, mis on esitatud käesoleva
konsolideeritud raamatupidamise aruande lisadena, on investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse
kajastatud tuletatud soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse vajadusel allahindlusega. Kui
kajastatud osaluse tuletatud soetusmaksumus on kõrgem kui kontserni osalus tütar- või
sidusettevõtte netovaras, mis on vähenenud dividendide väljamaksmise, kahjumi või mõnel muul
põhjusel, hinnatakse osaluse tuletatud soetusmaksumus alla kuni osaluse summani tütar- või
sidusettevõtte netovaras. Kui osaluse summa tütar- või sidusettevõtte netovaras järgnevatel
perioodidel suureneb, taastatakse allahindlus kuni osaluse tuletatud soetusmaksumuseni või
osaluse summani tütar- või sidusettevõtte netovaras, olenevalt kumb neist on madalam.
Varade ja kohustiste jaotus lühi- ja pikaajalisteks.
Varad ja kohustised on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks sellest lähtudes, kas vara või
kohustise eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem bilansikuupäevast arvestatuna.
Raha ja selle ekvivalendid
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke (v.a
arvelduskrediit). Rahavoogude aruandes kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode
jääke ja selle ekvivalendina lisaks rahale paigutatud aktsiatesse, mis bilansis on kajastatud kirjel
„Finantsinvesteeringud“.
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Maksu-, lõivu- ja muud nõuded
Maksu-, lõivu- ja muud nõuded on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil, nende
laekumise tõenäosust on hinnatud individuaalselt. Bilansis on kajastatud nõudeid, mille tasumise
tähtaeg on kuni üks aasta. Üle aasta laekumata nõuded on kantud ebatõenäolisteks ning
kajastatakse bilansireal „Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded ostjate vastu“.
Muud nõuded, s.o lühiajalised nõuded, antud laenud ja järelmaksud korterite müügil on kajastatud
korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende õiglase väärtusega.
Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades järgmistel
perioodidel nõudelt intressitulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Varud
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tollimaksust ja
soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.
Inventuuride käigus varud hinnatakse ja kasutuskõlbmatud ning mittevajalikud varud kantakse
kuluks. Varud hinnatakse bilansis sellest lähtudes, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto
realiseerimisväärtus.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringuks loetakse ainult sellist maad või hoonet või osa hoonest, mida renditakse
välja avalikku sektorisse mittekuuluvale üksusele renditulu teenimise eesmärgil või hoitakse
turuväärtuse tõstmise eesmärgil ja mida ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses.
Hooneid ja ruume, mida kasutatakse avaliku sektori üksuse poolt, kajastatakse kui materiaalset
põhivara.
Kinnisvarainvesteeringuid
kajastatakse
soetusmaksumuse
meetodil.
Amortisatsiooninorm määratakse igale kinnisvara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust elueast.
Materiaalsed põhivarad
Materiaalsete põhivaradena kajastatakse varad, mida kontsern kasutab põhikirjaliste ülesannete
täitmisel või teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ja mida ta kavatseb kasutada pikema
perioodi jooksul kui üks aasta ning mille soetusmaksumus on alates 5 000 eurost (kuni 31.12.2016
2 000 eurot). Riigi raamatupidamise üldeeskirja 2016. aasta muudatustest tulenevalt kanti seisuga
31.12.2016 kontsernis põhivarad soetusmaksumusega alla 5 000 euro konsolideeritud bilansist
välja.
Põhivarade soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks,
v.a soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse
kuluna.
Põhivarade rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalsete põhivarade mõistele,
liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel
hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi normi.
Parendustega seotud kulutused lisatakse materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele ainult
juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele.
Põhivarade remondi- ja hoolduskulusid, mis tehakse eesmärgiga säilitada varade esialgne tase,
kajastatakse nende tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Eespool nimetatud kulutustele lisanduv
käibemaks kajastatakse eraldiseisval kontol ja kantakse aruandeperioodi kuludesse.
Põhivarade kulumit arvestatakse lineaarsel meetodil igas kuus. Kulumit ei arvestata maalt,
kunstiväärtustelt, museaalsetelt väärtustelt. Põhivaradel kasutusel olevate amortisatsiooninormide
määramisel on lähtutud vara kasulikust elueast. Kui põhivara koosneb eri hinnangulise kasuliku
elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse
komponendid eraldi arvele.
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Materiaalsete põhivarade amortisatsiooni arvestamisel on kasutatud 2016. aastal kontsernis
järgmisi amortisatsioonimäärasid aastas:
• Hooned ja rajatised
2-5%;
• Masinad ja seadmed
20-25%;
• Muud materiaalsed põhivarad
20-33,3%.
Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Ümberhindlus
2005. a tehti kinnisvarainvesteeringute ja materiaalsete põhivarade ühekordne ümberhindlus, mis
tulenes vajadusest võtta arvesse enne 1996. a toimunud hüperinflatsiooni ja korrigeerida
varasemaid puudujääke raamatupidamises.
Maareformi kestmise tõttu on ümberhindluste kajastamist jätkatud ka pärast 2005. a, võttes arvele
aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse ümberhindlusena
jätkuvalt arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara, mis on saadud pärijate
puudumisega seoses.
Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel
turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse meetodit.
Maa arvele võtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind ei ole teada. Turuhinna
puudumise korral on teistelt avaliku sektori üksustelt saadud põhivara lubatud erandjuhul võtta
arvele ka üleandja bilansilises jääkväärtuses.
Immateriaalsed põhivarad
Immateriaalsete põhivaradena kajastatakse füüsilise substantsita vara, kasuliku elueaga üle ühe
aasta ja soetusmaksumusega üle 5000 euro (kuni 31.12.2016 2 000 eurot). Immateriaalseid
põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.
Immateriaalseid põhivarasid amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja kuluminorm on
25% aastas.
Varade väärtuse langus
Varade väärtuse testi ei tehta ega kajastata varade väärtuse langust kaetavale väärtusele avaliku
teenuse osutamiseks vajalike põhivarade puhul, kui vara väärtus ei ole langenud selle riknemise
või muul põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest eemaldamise tõttu.
Piiramatu kasuliku elueaga vara (maa) ei amortiseerita, vaid kontrollitakse vara väärtuse langust,
võrreldes vara bilansilist maksumust kaetava väärtusega. Amortiseeritavate varade puhul
hinnatakse vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude
esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega.
Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus
ületab selle kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha
lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Vara
väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või
väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada. Varade
allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal
järgmisel bilansipäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud.
Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta tulemiaruandes põhivara allahindluse kulu
vähendamisena.
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Renditud varad
Kapitalirendina käsitatakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad
riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
Kontsern on rentnik
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustisena renditud vara õiglase väärtuse summas või
rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi
tingimustel renditud varasid amortiseeritakse nii nagu omandatud põhivaragi, välja arvatud juhul,
kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse –
sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku eluea jooksul sellest
olenevalt, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustist vähendavaiks põhiosa
tagasimakseteks ning intressikuluks. Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt
rendiperioodi jooksul.
Kontsern on rendileandja
Kapitalirendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud
netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude
põhiosa tagasimakseteks ja intressituluks.
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu
põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustisi, millel on seaduslik või
lepinguline alus või mis tulenevad kontserni senisest tegevuspraktikast ning mille suurust saab
usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud.
Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust ja kogemusest.
Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva,
kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse
summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.
Finantskohustised
Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustised) võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega
otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse
meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustised ning negatiivse õiglase väärtusega
tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). Lühiajaliste finantskohustiste
korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi
finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste
korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases
väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgmistel perioodidel
kohustistelt intressikulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteistkümne kuu
jooksul bilansipäevast alates või kontsernil pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata
rohkem kui kaksteist kuud pärast bilansipäeva. Laenukohustisi, mille tagasimakse tähtaeg on
kaheteistkümne kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast
bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.
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Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse projektipõhisel sihtotstarbel saadud ja antud toetused, mille
puhul määratakse selle eesmärk koos mõõdikutega eesmärgi täitmise jälgimiseks, ajakava ja
rahaline eelarve ning toetuse andja nõuab saajalt detailset aruandlust raha kasutamise kohta ning
raha ülejääk tuleb maksta andjale tagasi. Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse
brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud
kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel
lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimist kajastatakse
proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks
võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse
samal ajal tuluna.
Tegevustoetused on antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest
ülesannetest ja arengudokumentides määratud eesmärkidest. Tegevustoetused kajastatakse saaja
poolt tuluna ja tegevustoetuse andja poolt kuluna hetkel, kui toetus on laekunud. Mitterahalist
tegevustoetust kajastatakse saadud kaupade ja teenuste õiglases väärtuses. Kui tegevustoetusena
saadud kaupade ja teenuste õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, selle kohta
raamatupidamiskandeid ei tehta.
Kassareserv
Kassareserv on moodustatud volikogu otsusega akumuleeritud tulemist eesmärgiga tagada
linnavalitsuse likviidsus. See väljendab ühtlasi likviidse rahana hoidmisele kuuluvat summat, mida
võib kasutada aruandeaasta kestel laekumiste viibimisel eelarveliste kulude katmiseks, kuid see
tuleb vähemalt aruandeaasta lõpuks rahana taastada.
Tulude arvestus
Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt
vastavalt Maksu- ja Tolliameti ning Keskkonnaministeeriumi esitatud teatistele. Kohalike
maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu
kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning trahve trahvide määramise päeval.
Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga
seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt
määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme
meetodist. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. Dividenditulu
kajastatakse dividendide väljakuulutamisel.
Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad
maksud ja lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse
soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel „Muud tegevuskulud“.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse Haapsalu linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmed ning allasutuste
juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate
sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuse liikmed, kõigi eespool
loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti nende valitseva ja
olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.
Raamatupidamise aastaaruandes avaldatakse informatsioon seotud osapooltega tehtud tehingute
kohta, mis ei vasta õigusaktidele või raamatupidamise sisedokumentide üldistele nõuetele või
turutingimustele. Samuti avalikustatakse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes
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tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmele aruandeaastal arvestatud tasud ja olulised
soodustused.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustiste
hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamise päeva
vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasemail perioodidel toimunud tehingutega.
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid
mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise
aastaaruande lisades.
Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruanne on koostatud linnavalitsuse kohta (konsolideerimata) tekkepõhiselt,
mistõttu selle andmeid saab võrrelda konsolideerimata aruannetes (vt lisa 30) kajastatud
andmetega. Eelarve täitmise aruanne on koostatud võrreldes teiste põhiaruannetega teatud
erinevustega, mida on selgitatud lisas 30.
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Lisa 2.
Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused
tuhandetes eurodes
Käesolevas aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised üksused:

Nimetus

Haapsalu LV
Haapsalu Linna
Spordibaasid OÜ
(konsolideeritud koos
Universaalhall OÜ-ga)
Haapsalu
Linnamajanduse AS
Haapsalu
Linnahooldus OÜ
Haapsalu
Hoolekandekeskus SA
Haapsalu Veevärk AS

Osaluse
määr
%

Tulemiaruande näitajad
seisuga 31.12.2016

Tege-vustulud

Tege-vuskulud,
finantskulud

11 629

100

Bilansi näitajad seisuga 31.12.2016

Kohus-tised

Omakapital

Osaluse
bilansiline
väärtus
Haapsalu LV
bilansis

Tulem

Varad

13 987

-2 358

31 799

5 685

26 114

1 209

1 120

89

3 590

2 090

1 500

18

100

1 951

1 925

26

2 320

2 238

82

57

100

941

834

107

4 136

496

3 640

2

100
55,8

753
1 700

803
2 197

-50
-497

1 849
19 398

76
906

1 773
18 492

6
760

2016. aastal andis Universaalhall OÜ üle varad üle põhivarad emaettevõttele Haapsalu Linna
Spordibaasid OÜ. Universaalhall OÜ ainuosaniku OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid 30.09.2016
otsusega on alustatud tütarettevõtja likvideerimist.
Võttes aluseks Haapsalu Veevärk AS aktsionäride lepingu, ettevõtte kasumit ei jaotata ja
dividende ei maksta 25 aasta jooksul ÜF projekti lõpparuande kinnitamisest. Vastavalt
aktsionäride lepingule on aktsionäridel õigus 5 aasta möödumisel ÜF projekti lõpparuande
kinnitamisest nõuda mitterahalise sissemakse ulatuses aktsiate lunastamist.
Haapsalu Veevärk AS aktsiad:
Aktsionär

Aktsiaid
2016. a
Osaluse %
Haapsalu Linnavalitsus
1 094
55,8
Lääne-Nigula Vallavalitsus
506
25,8
Ridala Vallavalitsus
231
11,8
Noarootsi Vallavalitsus
101
5,1
Vormsi Vallavalitsus
30
1,5
KOKKU
1 962
Aktsiate nimiväärtus 639,10 eurot, aktsiakapital 1 253 914 eurot.

68

Aktsiaid
2015. a
Osaluse %
1 094
55,8
506
25,8
231
11,8
101
5,1
30
1,5
1 962
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Kontsernil on oluline mõju ka järgmistes üksustes:

Nimetus

Osaluse
määr
%

Tulemiaruande näitajad
seisuga 31.12.2016

Tegevustulud

SA Läänemaa Haigla

5 465

Tegevuskulud,
finantsk
ulud
5 399

Tulem
-66

Bilansi näitajad seisuga 31.12.2016
Osaluse
bilansiline
väärtus
Haapsalu LV
KohusOmaVarad
tised
kapital bilansis
3 628

875

2 753

Haapsalu Linnavalitsus lähtuvalt volikogu otsusest ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) võtsid
vastu otsuse 13.02.2015 SA Läänemaa Haigla asutamiseks. Vastavalt sõlmitud võrgustumislepingule
saab SA Läänemaa Haigla suuremahulist investeeringutoetust. Haapsalu linn andis asutava sihtasutuse
sihtkapitali Haapsalu Linnavolikogu otsuse nr.80,19.12.2014 alusel SA Haapsalu Haigla kui tervikliku
ettevõtte koos vara ja üle antava varaga seotud õigused ja kohustused. SA Läänemaa Haigla
nõukogusse kuulub 3 liiget PERH -ist ja 2 liiget Haapsalu Linnavalitsusest. SA Läänemaa Haigla on
PERH -i täiemahuline tütarettevõte. Kuna tegemist on Sihtasutusega, mida kontrollib teine avaliku
sektori üksus, siis osalust Haapsalu Linna aruandes ei kajastata.

Lisa 3.
Raha ja selle ekvivalendid
tuhandetes eurodes

Raha arvelduskontodel pangas
Sularaha kassas
Raha ja selle ekvivalendid kokku
Aruandeperioodil saadi arvelduskontodelt 0,2 tuhat eurot intressitulu

31.12.2016
1 959
7
1 966

31.12.2015
1 926
7
1 933

Lisa 4.
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
tuhandetes eurodes
Lühiajalised nõuded
31.12.2016
31.12.2015
715
617
2
2

Üksikisiku tulumaks
Maamaks
Loodusressursside kasutamise ja
saastetasud
Kokku

6
723
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Lisa 5.
Muud nõuded
tuhandetes eurodes
Lühiajalised nõuded
31.12.2016
31.12.2015
475
445

Nõuded ostjate vastu
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud
nõuded ostjate vastu
Viitlaekumised
Muud nõuded
Saamata sihtfinantseerimine
Saamata põhivara sihtfinantseerimine
Saamata kaasfinantseerimine
Saamata seadusandlusest tulenevad
toetused
Kokku

-2
2
134
95
135
15

-8
0
103
11
1

1
855

1
553

Muud nõuded sisaldab nõudeid korteriomanike vastu KOÜ laenude tagasimaksete lühiajalises osas
134 tuhat eurot (2015. a. 103 tuhat eurot).
Saamata põhivara sihtfinantseerimise all on kajastatud AS Haapsalu Veevärk ÜF projektiga seotud
nõuded Keskkonnainvesteeringute Keskuse vastu.

Lisa 6.
Ettemaksed
tuhandetes eurodes

Käibemaksu ettemaks
Maksude ettemaks
Tulevaste perioodide kulud
Kokku

31.12.2016
24
1
11
36

31.12.2015
0
30
18
48

31.12.2016
23
3
26

31.12.2015
27
3
40

Lisa 7.
Varud
tuhandetes eurodes

Tooraine ja materjal
Ostetud kaubad müügiks
Kokku

Lisa 8.
Muud pikaajalised nõuded
tuhandetes eurodes
31.12.2016
1 191
1 191

Muud nõuded
Kokku
70

31.12.2015
1 059
1 059
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Muud pikaajalised nõuded sisaldab nõudeid korteriomanike suhtes KOÜ laenude tagasimaksete
pikaajalises osas 1191 tuhat eurot (2015. a. 1 059 tuhat eurot).
Lisa 9.
Kinnisvarainvesteeringud
tuhandetes eurodes
Soetusmaksumus 31.12.2015
Akumuleeritud kulum 31.12.2015
Jääkväärtus 31.12.2015
Aruandeperioodi liikumised kokku
Soetused ja parendused
Müügid müügihinnas
Müügikasum/-kahjum
Müügiga seotud kulud
Ümberklassifitseerimine
Varade mahakandmine
Amortisatsioon
Soetusmaksumus 31.12.2016
Akumuleeritud kulum 31.12.2016
Jääkväärtus 31.12.2016

1 594
-302
1 292
-334
11
-481
239
6
-34
-16
-59
1 294
-336
958

Haapsalu Linnavalitsus müüs:
Kinnistu Lõokese tn. 22 summas 12,1 tuh. eurot, elamumaa Lõokese tn.11 summas 24,6 tuh. eurot.
Haapsalu Linnahooldus OÜ müüs 2016.a kinnistu Lihula mnt. 3 summas 438,3 tuh. eurot.
Haapsalu Linnavalitsus rekonstrueeris Haapsalu Kõlakoja summas 10,9 tuh. eurot.
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu kohta vaata täpsemalt lisa 11.
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Lisa 10. Materiaalsed põhivarad
tuhandetes eurodes

Soetusmaksumus 31.12.2015
Akumuleeritud kulum
31.12.2015
Jääkväärtus 31.12.2015
Aruandeperioodi liikumised
kokku
Müüdud vara müügihinnas
Müügist saadud kasum/kahjum
Ümberhindlus
Ümberklassifitseerimine
Kulum ja allahindlus
Soetused ja parendused
Üle viidud
kinnisvarainvesteeringutesse
Üle
antud
mitterahaline
sihtfinantseerimine
Soetusmaksumus 31.12.2016
Akumuleeritud kulum
31.12.2016
Jääkväärtus 31.12.2016

Maa
4 652

Hooned ja Masinad ja
rajatised
seadmed
71 148
7 974

LõpetaMuu
mata tööd,
põhivara ettemaksed
364
228

Kokku
84 366

4 652

-22 259
48 889

-3 958
4 016

-219
145

0
228

-26 436
57 930

76
-33
0
152
0
-49
1

-1 668
-13
7
0
1 106
-2 780
958

-290
-38
2
0
135
-580
191

-30
0
0
0
0
-29
6

231
0
0
0
-1 243
0
1 474

-1 681
-84
9
152
-2
-3 438
2 630

5

28

0

0

0

33

4 728

-974
71 545

7 957

-7
263

459

-981
84 952

4 728

-24 324
47 221

-4 231
3 726

-148
115

0
459

-28 703
56 249

Konsolideeritud rahavoogude aruandes kajastub materiaalsete põhivarade eest tasutud summana
2 113 tuh eurot, mis koosneb järgmistest osadest:
• aruandeaasta soetuste summa 2 630,2 tuh. eurot;
• käibemaksukulu summas 118,2 tuh. eurot;
• aruandeaasta alguses põhivara tarnijatele tasumata summa 1,5 tuh. eurot;
• vähendatud aruandeaasta lõpuks põhivara tarnijatele tasumata summa 396,3 tuh. eurot;
• vähendatud kapitalirendi tingimustel soetatud põhivarade soetuste osas summas 34,9 tuh.
eurot;
• vähendatud mitterahalise sihtfinantseerimiste teel saadud põhivarade võrra summas 205,7
tuh. eurot;
Tulenevalt muudatusest riigi raamatupidamise üldeeskirjas loetakse alates 31.12.2016 põhivarade
arvelevõtmise alampiiriks 5 000 eurot (varem 2 000 eurot). Seoses piirmäära tõstmisega kanti
sellest väiksema soetusmaksumusega varaobjektid 31.12.2016 seisuga bilansist välja, kajastades
bilansilise jääkmaksumusega 147,7 tuh. eurot muudes muutustes. Varaobjektide bilansist välja
kandmine on kajastatud tulemiaruandes real "Põhivarade kulum ja väärtuse langus".
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Lisa 11.
Kasutusrent
tuhandetes eurodes
Kasutusrendile võetud varad
tuhandetes eurodes

Rentnik
KOKKU

Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt
Tasutud
tulevastel perioodidel
2016
Kuni 1 a
1–3 a
43
34
22

Rendile võetud vara ei ole antud allrendile.

Kasutusrendile antud materiaalsed põhivarad
tuhandetes eurodes
Kinnisvarainvesteeringud
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus 31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus 31.12.2016

Hooned ja
rajatised

695

58

Masinad ja
seadmed
80

-169
526
1 007
-322
685

-27
31
136
-37
99

-20
60
95
-44
51

Haapsalu Linnavalitsus on sõlminud üürilepingud Hunt Kriimsilm OÜ-ga kuursaali hoone
kasutamiseks ja linna munitsipaaleluruumide kasutamiseks munitsipaaleluruumide kasutajatega.
Haapsalu Linnavalitsus on sõlminud kasutusrendi lepingud aurulaev "Kallis Mari" ja ujuvkai osas
SA -ga Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid

Saadud kasutusrenditulu
Kinnisvarainvesteeringutelt
Mitteeluruumidelt
Eluruumidelt

Järgmiste perioodide renditulu
Mittekatkestatavatest rendilepingutest
sh kuni 1 a
Tähtajalistest rendilepingutest
sh kuni 1 a
sh 1–5 aastat

73

2016
70
15
50
5

2015
80
5
69
6

2016
56

2015
65

31

27

13
12

17
21
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Lisa 12.
Immateriaalsed põhivarad
tuhandetes eurodes
Immateriaalsete põhivaradena on kajastatud soetatud arvutitarkvara ja tänavavalgustuse tarkvara.
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2015
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2015
Jääkväärtus seisuga 31.12.2015
Aruandeperioodi liikumised kokku
Soetus
Amortisatsioon
Ümberklassifitseerimine
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2016
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2016
Jääkväärtus seisuga 31.12.2016

115
-76
39
-14
4
-21
3
122
-97
25

Lisa 13.
Bioloogilised põhivarad
tuhandetes eurodes
31.12.2015
Soetus
Müügid müügihinnas
Müügikasum/ -kahjum
31.12.2016

0
16
-29
29
16

Lisa 14.
Lühiajalised võlad hankijatele ja töövõtjatele
tuhandetes eurodes

Võlad hankijatele
Töötasu võlgnevus töövõtjatele
Deklareerimata sotsiaalmaks
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks
Deklareerimata kinnipeetud töötuskindlustusmaks
Deklareerimata kinnipeetud kogumispension
Puhkusetasude kohustis
Muud võlad töövõtjatele
Kokku

74

31.12.2016
775
83
33
16
2
2
106
5
1 022

31.12.2015
357
79
31
16
2
2
87
1
575
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Lisa 15.
Maksuvõlad
tuhandetes eurodes
31.12.2016
3
224
113
14
11
2
20
387

Käibemaks
Sotsiaalmaks
Üksikisiku tulumaks
Töötuskindlustus
Kogumispension
Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks
Loodusressursside kasutamine ja saastetasud
Kokku

31.12.2015
25
188
93
12
9
1
20
348

Lisa 16.
Lühiajalised muud võlad ja ettemaksed
tuhandetes eurodes
31.12.2016
0
15
730
1
746

Intressikohustis
Muud viitvõlad
Ettemaksed toodete ja teenuste eest
Eraldised garantiikohustiste tagamiseks
Kokku

31.12.2015
1
14
794
3
812

Ettemaksed toodete ja teenuste eest hulgas on kajastatud Haapsalu Linnamajanduse AS KOÜ-de
remondifondi jääk 667 tuhat eurot, pangalaenude ettemaksete kogum 47 tuhat eurot, KOÜ-de
majanduskulude ettemaks 11 tuhat eurot. Huvikoolides ja lasteaedades osutatavate teenuste
ettemaks 3 tuhat eurot, Haapsalu Veevärk AS eraisikutelt vee- ja kanalisatsiooniteenuste ettemaks
summas 2 tuhat eurot

75

Haapsalu Linnavalitsus

2016. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Lisa 17
Laenukohustised
tuhandetes eurodes
Saadud laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi
LaenuTähtTähtTähtTähtTähtTäht-ajaga
kohustised
ajaga kuni ajaga 1-2 ajaga 2-3 ajaga 3-4 ajaga 4-5
üle
31.12.2015
1a
aastat
aastat
aastat
aastat
5a
Pangalaenud
635
629
625
692
576
4 671
Keskkonnainvesteeringute
Keskus
96
96
96
96
96
143
Kapitalirent
17
13
11
4
4
0
Kokku
748
738
732
792
676
4 814
LaenuTähtTähtTähtTähtTähtTähtkohustised
ajaga kuni ajaga 1–2 ajaga 2-3 ajaga 3-4 ajaga 4-5 ajaga üle
31.12.2016
1a
aastat
aastat
aastat
aastat
5a
Pangalaenud
680
682
677
660
1 389
4 456
Keskkonnainvesteeringute
Keskuselt
Haapsalu Veevärk
ASile

Kapitalirent
Kokku

96
19
795

96
25
803

96
11
784

96
5
761

96
0
1 485

Kokku

7 828

623
49
8 500
Kokku

8 544

48
0
4 504

528
60
9 132

Aruandeperioodil toimunud liikumised:
• Haapsalu Linnamajanduse AS võttis 2016. a. laenu korteriühisustele renoveerimislaene
summas 260 tuhat eurot;
• Haapsalu Linnahooldus OÜ sõlmis 2016. a. laenulepingu Danske Bank Eesti AS-ga
summas 700 tuhat eurot, millest 31.12.2016 seisuga oli välja võetud 283 tuhat eurot;
• Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ võttis Nordea Bank AB Eesti filiaalilt laenu summas
1 100 tuhat eurot.
• Tagasi makstud pangalaenud 2016. a. summas 1023 tuhat eurot. Tagasi makstud
kapitalirendikohustised 2016. a. 23 tuhat eurot.

Informatsioon laenulepingute kaupa
jrk Laen
Lõpptähtaeg
1
Danske Bank AS –
2024
Haapsalu Linnavalitsus
2
AS Swedbank – Haapsalu 2028
Linna spordibaasid
3
Nordea Bank AB Eesti
2026
filiaal - Haapsalu Linna
spordibaasid
4
Danske Bank AS Eesti
2026
filiaal - Haapsalu
Linnahooldus OÜ

Intressimäär
6 kuu EURIBOR +
0,669%
6 kuu EURIBOR +
2,132%
6 kuu EURIBOR +
0,93%
6 kuu EURIBOR
+1,2%
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Alusvaluuta
EUR

Jääk
31.12.2016

31.12.2015

4 939

5 339

EUR

906

971

EUR

1 100

0

EUR

283

0

Haapsalu Linnavalitsus
5
6

7

8

AS Swedbank – Haapsalu
Linnahooldus
Keskkonnainvesteeringute
Keskus - AS Haapsalu
Veevärk
Haapsalu Linnamajanduse
AS korteriomanike
ühistuste laenud
OÜ Universaalhall
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2019

6 kuu EURIBOR +
2,619%
6 kuu EURIBOR +
0,76%

EUR

0

174

EUR

527

623

2018 2032

6 kuu EURIBOR+
0,669% kuni 4,82%

EUR

1 317

1 161

2020

6 kuu EURIBOR +
2,132%

EUR

0

183

9 072

8 451

2022

Laenud kokku

Tagatiseks panditud varade bilansiline jääkmaksumus tuhandetes eurodes:
Põhivara
Maa
Kinnisvarainvesteering
Ehitised
Muu materiaalne põhivara
KOKKU

31.12.2016 31.12.2015
36
68
0
233
3 843
2 260
391
421
4 270
2 982

Kapitalirendi tingimustel soetatud
põhivarade jääkmaksumus
tuhandetes eurodes
31.12.2016
31
28
59

Masinad ja seadmed
Muud materiaalsed põhivarad
KOKKU

31.12.2015
5
44
49

Lisa 18 Eraldised ja tingimuslikud kohustised
tuhandetes eurodes
Tingimuslik kohustis 2016
Võimalikud
Tulumaksukohustis
dividendid
võimalikelt dividendidelt

Vaba
netovara
Haapsalu Linna Spordibaasid
OÜ
Haapsalu Linnahooldus OÜ
Haapsalu Veevärk AS
Haapsalu Linnamajanduse
AS
Kokku tingimuslik
kohustis

1 494
3 637
0

1 195
2 910
0

299
727
0

54

43

11

5 185

4 148

1 037

Maksimaalne võimalik tulumaksukulu, mis tekiks maksimaalselt väljamakstavate dividendide
väljakuulutamisel on 1 037 tuhat eurot.
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Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgruppi kuuluvatest tütarettevõtetest ainult Haapsalu
Veevärk AS vastavalt oma ettevõtte aktsionäride lepingule 25 aasta jooksul peale EL
Ühtekuuluvusfondi projekti lõpparuande esitamist dividende välja ei maksta. 2017. a. saadakse
jätkuvalt toetust Ühtekuuluvusfondi projekti raames SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisa 19. Tulud majandustegevusest
tuhandetes eurodes

Tulud haridustegevusest
Tulud kultuuri- ja kunstitegevusest
Spordi- ja puhketegevus
Tulud tervishoiust
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud
Tulud transpordi- ja sideteenustelt
Muud tulud
Üür ja rent
Õiguste müük
Muu toodete ja teenuste müük
Kokku kaupade ja teenuste müük

31.12.2016
604
549
644
0
785
3 121
2
14
364
4
59
6 146

31.12.2015
564
460
662
1 213
719
3 167
2
14
351
7
44
7 203

Lisa 20.
Saadud ja antud toetused
tuhandetes eurodes
Saadud toetused
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Välisabi tegevuskuludeks
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Välismaise
sihtfinantseerimise
kaasfinantseerimine
tegevuskuludeks
Välisabi sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (vt rahavoo
aruanne)
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara
soetuseks
Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine
Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine:
Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfond
Kokku toetused

Toetuse andja
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Haridus- ja Teadusministeerium
78

31.12.2016
353
0
0

31.12.2015
390
25
199

0

1

535

3 637

0
0

53
0

2 868
3 756

2 404
6 709

Summa
tuhandetes
eurodes
13
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Kultuuriministeerium

2

Rahandusministeerium
Eesti Kultuurkapital
Maanteeamet
Välisministeerium
Lääne Maavalitsus
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Innove SA
Töötukassa
Sotsiaalkindlustusamet
Eesti Noorsootöö Keskus
Eesti Kooriühing
Eesti Muusikakoolide Liit
Läänemaa Spordiliit
Spordikoolituse- ja teabe SA
MTÜ-delt
Eraisikutelt
Äriühingutelt
Kokku kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

9
30
1
8
14
6
7
13
1
44
42
1
1
5
37
3
11
1
249

Välisabi tegevuskuludeks
Innove SA
Sotsiaalministeerium
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Mitteresidendid
Kokku välisabi tegevuskuludeks

44
45
12
1
102

Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine tegevuskuludeks
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Kokku välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine
tegevuskuludeks
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Rahandusministeerium
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA
Ettevõtluse Arendamise SA
Eraisikud
Kokku kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Välismaise sihtfinantseerimise põhivara soetuseks
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kokku välisabi sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Välismaine sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetuseks
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA
Kokku välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara
soetuseks
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2
2

20
27
32
7
86
394
20
414

4
31
35
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Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfond
Rahandusministeerium
sh tasandusfond
sh halduskorralduse valdkonna funktsionaalsed tegevusalad
Kultuuriministeerium
Prantsuse Instituut
Kokku riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfond
Kokku

560
2 201
106
1
2 868
3 756

Antud sotsiaaltoetused
tuhandetes eurodes

Toimetulekutoetused
Peretoetused
Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele
Erijuhtudel riigi makstav sotsiaalmaks
Muud sotsiaaltoetused
Õppetoetused
Preemiad ja stipendiumid
Kokku sotsiaaltoetused

31.12.2016
247
94
10
3
19
11
1
385

31.12.2015
163
75
6
4
18
20

31.12.2016
0
18
0
53
10
6
6
0
2
3
0
69
8
5
7
187

31.12.2015
0
24
4
41
9
3
0
3
2
3
4
62
9
141
5
310

31.12.2016
986
10

31.12.2015
5
0

286

Antud tegevuskulude sihtfinantseerimine
tuhandetes eurodes

Noorte vaba aja üritusteks
Noorsootöö ja noorte keskused
Teatrile, koorile ja OÜdele kultuuriüritusteks
Seltsidele, MTÜdele seltsitegevuse arendamiseks
Kogudustele tegevustoetuseks
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Tallinna Ülikool
Eraisikutele kultuuriürituste, seltsitegevuse korraldamiseks
Muu haridus
Muu eakate sotsiaalne kaitse: Pensionäride Ühendusele
Sotsiaalhoole Ühing
Spordiklubidele
Haapsalu Käsitööselts
SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid
Läänemaa Turism MTÜ
Kokku tegevuskulude sihtfinantseerimine

Antud kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
tuhandetes eurodes

Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA
Läänemaa Haigla SA
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Kokku kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

996

5

Haapsalu Linnavalitsus toetas SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid summas 5 tuhat eurot.
Haapsalu Piiskopilinnuse pealinnuse PKT meetme uue ekspositsiooni osaliseks
kompenseerimiseks.
Haapsalu Linnavolikogu otsustas 22.01.2016 anda SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid kasuks
seada aadressil Lossiplats 3, Haapsalu asuva piiskopilinnus tasuta hoonestusõigus tähtajaga
22.01.2041 eesmärgiga korraldada ja osutada teenust ning arendustegevust Haapsalu linnas
kultuuri- ja looduspärandi osas.
Antud kohalike omavalitsuste vahelised toetused
tuhandetes eurodes

Valdadele raamatute soetuseks
Kokku kohalike omavalitsuste vahelised toetused

31.12.2016
26
26

31.12.2015
25
25

31.12.2016

31.12.2015

26
1
6
11
1
143
3
191

24
1
6
6
1
0
3
41

Antud muud toetused
tuhandetes eurodes

Liikmemaksud:
Läänemaa Omavalitsuste Liit
Balti Linnade Liit
Eesti Linnade Liit
MTÜ Läänemaa Turism
MTÜde muud liikmemaksud
Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA
Eesti Vee-ettevõtete Liit
Kokku liikmemaksud
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Lisa 21.
Muud tulud
tuhandetes eurodes

Kasum kinnisvarainvesteeringute ja materiaalsete põhivarade
müügist
Varude müük
Vee erikasutustasud
Saastetasud
Trahv
Muud tulud
Kokku muud tulud

31.12.2016

31.12.2015

277
0
27
7
0
17
328

35
0
26
12
0
2
75

Lisa 22.
Tööjõukulud
tuhandetes eurodes
Tegevusvaldkond (tegevusala)

Haridus
Tervishoid
Vaba aeg, kultuur
Elamu- ja kommunaalmajandus
Sotsiaalne kaitse
Linnavalitsus
Valimine
Volikogu (töötasu sisaldab 21
volikogu liikme hüvitist)
Kokku
töötajaid
ja
töötasukulu

31.12.2016
31.12.2015
Töötajaid
Töötasude
Töötajaid
Töötasude
(taandatuna
kulu
(taandatuna
kulu
täistööajale)
täistööajale)
277
2 765
278
2 561
0
0
158
529
141
1 311
138
1 202
67
954
71
991
63
552
62
482
38
544
38
497
0
1
0
0
1

55

1

54

587

6 182

746

6 316

Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:

Haapsalu
Hoolekandekeskus SA
Haapsalu
Veevärk AS

Avalik
teenus
0

KOV
komisjo
-ni
liige,
kes ei
ole
volikog
u liige
0

KOV
valitud
või
nimetatud
liige
0

Tööleping
33

Töövõtu
leping
0

0

0

0

20

1

82

Kokku
Juhti- töötamise
mis ja
VÕS kontrol liikide
leping lorgan lõikes
8
1
42

0

1

22

Nõukogu
4

6

Haapsalu Linnavalitsus
Haapsalu
Linnahooldus
OÜ
KOV
koos
asutustega
Haapsalu
Linnamajandus
AS
Haapsalu
Linna
Spordibaasid
OÜ
KOKKU
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0

0

0

23

0

0

2

25

3

22

1

21

420

0

2

0

466

0

0

0

15

0

3

1

19

3

0

0

0

31

0

2

1

34

3

22

1

21

542

1

15

6

608

19

Omavalitsuse valitud või nimetatud 21 volikogu liiget.
Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste töölepingute
alusel arvestatud töötasu kulud moodustasid aruandeperioodil 110 tuhat eurot ja võrreldaval
perioodil 182 tuhat eurot.

Erisoodustused
sh töötajate õppelaenu kustutamine
Sotsiaalkindlustusmaks
Töötuskindlustusmaks
Sotsiaalmaks erisoodustustelt
Tulumaks erisoodustustelt
Kapitaliseeritud omavalmistatud põhivara maksumusse
Tööjõukulud kokku

31.12.2016
17
4
2 026
47
8
5
-48
2 055

31.12.2015
17
5
2 064
48
10
6
-59
2 086

31.12.2016
2 261
36
732
355
341
283
208
202
195
49
11
268
161
25
102
15
44

31.12.2015
2 311
304
677
361
277
283
230
271
199
33
10
240
153
25
155
20
22

Lisa 23.
Majandamiskulud
tuhandetes eurodes

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Meditsiinikulud ja hügieenikulud
Rajatiste majandamiskulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Õppevahendite ja koolituse kulud
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud
Administreerimiskulud
Inventari majandamiskulud
Sõidukite majandamiskulud
Koolituskulud riigieelarvelisest haridustoetusest
Koolituskulud (sh koolituslähetus)
Sotsiaalteenused
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Teavikute ja kunstiesemete kulud
Mitmesugused majanduskulud
Eri- ja vormiriietus
Lühiajalised lähetused
83

Haapsalu Linnavalitsus

2016. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Uurimis- ja arendustööd
Muu erivarustus ja materjal
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud
Kokku majandamiskulud

2
19
7
5 316

1
21
3
5 596

31.12.2016
535
80
5
6
0
627

31.12.2015
577
71
7
8
-1
662

31.12.2016
1
1

31.12.2015
5
5

Lisa 24.
Maksu- ja lõivukulud
tuhandetes eurodes

Käibemaksukulu kaupade ja teenuste, sh põhivara soetuselt
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud
Lõivukulu
Maamaks
Ettevõtte tulumaks
Kokku maksu- ja lõivukulud

Lisa 25.
Muud tegevuskulud
tuhandetes eurodes

Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest
Kokku muud tegevuskulud

Lisa 26.
Põhivarade amortisatsioon ja ümberhindlus
tuhandetes eurodes

Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon (vt Lisa 9)
Materiaalsete põhivarade amortisatsioon (vt Lisa 10)
Immateriaalsete põhivarade amortisatsioon (vt Lisa 12)
Kokku põhivarade amortisatsioon ja ümberhindlus

31.12.2016
74
3 439
21
3 534

31.12.2015
51
3 675
18
3 744

31.12.2016

31.12.2015

0
-64
0
-64

-1 738
-113
-2
-1 853

Lisa 27.
Muud finantstulud ja -kulud
tuhandetes eurodes

Muud finantstulud ja -kulud
Tulem osalustelt
Intressikulu laenudelt
Intressikulu kapitalirendilt
Kokku

Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) ja Haapsalu linn võtsid 13.02.2015. a vastu otsuse
sihtasutuse Läänemaa Haigla asutamiseks. Asutamisotsuse kohaselt teeb PERH uue sihtasutuse
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sihtkapitali 500 000 euro suuruse sissemakse ning Haapsalu linn annab asutatava sihtasutuse
sihtkapitali Haapsalu Linnavolikogu otsuse sihtasutuse Haapsalu Haigla (registrikood 90005917)
kaudu üle sihtasutuse Haapsalu Haigla kui tervikliku ettevõtte. Haapsalu linn võttis asutamisotsusega
kohustuse anda asutatavale sihtasutusele Läänemaa Haigla üle konkreetne vara (sihtasutusele Haapsalu
Haigla kuuluv ettevõte) ning asjakohased tehingud (vara asutatud sihtasutusele üleandmiseks) on
sõlmitud ja kehtivad. Haapsalu Linnal puudub kontroll asutatus sihtasutus Läänemaa Haigla üle,
mistõttu kajastati üleantud sihtkapital 1 738 tuhat eurot kuluna 2015. aastal. Seoses mitterahalise
sissemakse üleandmisega anti üle pangas arveldusarvel olev raha summas 245,4 tuhat eurot, mis on
kajastatud konsolideeritud rahavoogude aruandes kirjel „tasutud osaluste omandamisel“.

Lisa 28.
Seotud osapooled
Konsolideeritud aastaaruandes avaldatakse informatsioon seotud isikutega tehtud tehingute kohta,
mis ei vasta õigusaktidele või raamatupidamiskohustuslase sisedokumentide üldistele nõuetele või
turutingimustele.
Seotud osapooltena käsitletakse kõrgema juhtorgani ja tegevjuhtkonna liikmed, kelleks on:
1) linnavolikogu liikmed, linnavalitsuse liikmed, linna allasutuste juhid, linna tütarettevõtete
juhatuse ja nõukogu liikmed ja nende pereliikmed, kelleks loetakse vähemalt abikaasa, elukaaslane
ja laps;
2) sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, kelle üle punktis 1 nimetatud isikutel üksi
või koos pereliikmetega on valitsev või oluline mõju.
Konsolideeritud aastaaruandes avaldatakse informatsioon kontserni olulise mõju all olevate
sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingutega, kes ei ole avaliku sektori üksused, tehtud
tehingute kohta. 2016. ja 2015. aastal avalikustamisele kuuluvaid tehinguid ei olnud. Seotud
osapooltega ei ole toimunud turutingimustest või seadusega sätestatud tingimustest erinevate
tingimustega tehinguid.
Alltoodud tabelis on kajastatud kontesrni tegev- ja kõrgema juhtkonna keskmine arv ja töötasude
kogusumma.
31.12.2016
Konsolideerimisgrupi
tegev- ja kõrgema
Töötasude
juhtkonna keskmine arv
kogusumma
Volikogu liikmed
21
40
Linnavalitsuse liikmed
4
99
Asutuste juhid
16
231
Nõukogude liikmed
19
29
Juhatuse liikmed
5
147
Kokku töötajate arv ja töötasud
65
546
Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta.

Lisa 29.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Ridala Vallavalitsus tegi Haapsalu Linnavalitsusele ühinemisettepaneku 2015. aastal. Haapsalu
linn ja Ridala vald alustasid ühinemisläbirääkimisi, mille tulemusel jõuti kokkuleppele sõlmida
ühinemisleping. Haapsalu Linnavolikogu kinnitas ühinemislepingu 16.12.2016 ja Ridala
Vallavolikogu 20.12.2016. Ühinemisprotsessi koordineerib ühinemise koordinaator.
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Ridala valla ja Haapsalu linna ühinemine toimub 2017. aasta kohaliku omavalitsuste volikogude
valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
Uue kohaliku omavalitsuse üksuse liik on linn, mille nimi on Haapsalu linn. Linn on ühinenud
omavalitsuste õigusjärglane. Linna territoorium moodustub Ridala valla ja Haapsalu linna
territooriumi summana ja Linna piir kulgeb mööda ühinenud Ridala valla ja Haapsalu linna
välispiiri. Linnavolikogu ja -valitsuse juriidiliseks asukohaks on Posti 34, Haapsalu.
Linna ühine struktuur, bilanss ja eelarve hakkab kehtima alates 01.01.2018.
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Lisa 30.
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata aruanded
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata bilanss
tuhandetes eurodes
31.12.2016

31.12.2015

154
723
151
1 028

330
630
48
1 008

6
837
958
28 954
16
30 771
31 799

6
837
1 058
31 234
0
33 135
34 143

Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Laenukohustised
Eraldis
Lühiajalised kohustised kokku

412
68
258
3
404
0
1 145

199
55
215
4
404
3
880

Pikaajalised kohustised
Laenukohustised
Pikaajalised kohustised kokku
Kohustised kokku

4 540
4 540
5 685

4 943
4 943
5 823

Netovara
Reservid
Akumuleeritud ülejääk
Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku
Kohustised ja netovara kokku

10
28 462
-2 358
26 114
31 799

10
30 673
-2 363
28 320
34 143

Varad
Käibevarad
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja tasutud ettemaksed
Käibevarad kokku
Põhivarad
Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes
Osalused tütarettevõtjates
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalsed põhivarad
Bioloogilised varad
Põhivarad kokku
Varad kokku
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Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata tulemi aruanne
tuhandetes eurodes
31.12.2016

31.12.2015

Tegevustulud
Maksud
Saadud toetused
Kaupade ja teenuste müük
Muud tulud
Kasum/kahjum põhivarade ja varude
müügist
Muud tulud varadelt
Saastetasud ja hüvitised
Eespool nimetamata muud tulud
Tegevustulud kokku

6 647
3 472
1 405
105

6 360
3 302
1 288
56

60
27
7
11
11 629

17
26
12
1
11 006

Tegevuskulud
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Antud toetused
Maksu- ja lõivukulud ning muud tegevuskulud
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Põhivarade amortisatsioon ja ümberhindlus
Tegevuskulud kokku

-6 066
-3 104
-2 205
-533
-1
-2 044
-13 953

-5 580
-3 011
-1 156
-522
-2
-2 106
-12 377

-2 324

-1 371

Tegevustulem
Finantstulud ja –kulud
Intressikulu
Tulem osalustelt
Finantstulud ja -kulud kokku

-34
0
-34

Aruandeperioodi tulem

-2 358
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Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata rahavoogude aruanne
tuhandetes eurodes
31.12.2016

31.12.2015

-2 324
114
2 044
-287
1 064

-1 371
106
2 106
-516
148

-60
551
-196
187
542

-17
456
19
-187
288

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud põhivarade soetamisel
Kinnisvarainvesteeringute soetus
Bioloogiliste varade soetus
Laekunud põhivarade müügist
Laekunud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks
Tasutud osaluste soetamisel
Rahavood investeerimistegevusest kokku

-567
-11
-16
66
287
-39
0
-280

-970
0
0
26
876
-148
-2
-218

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Laenude tagasimaksed
Kapitalirendi tagasimaksed
Makstud intressid
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

0
-402
-2
-34
-438

4 668
-4 427
-3
-74
164

Puhas rahavoog

-176

234

Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja selle ekvivalentide muutus
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus

330
-176
154

96
234
330

Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Käibemaksukulu põhivarade soetuselt
Põhivarade amortisatsioon ja ümberhindlus
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Antud sihtfinantseerimise põhivara soetuseks
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ja põhivarade
müügist
Kokku korrigeeritud tegevustulem
Käibevarade netomuutus
Kohustiste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
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Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata netovara aruanne
Tuhandetes eurodes

Kassareserv
10
0
0
10
0
0
10

Saldo seisuga 31.12.2014
Põhivarade ümberhindlus
Aruandeperioodi tulem
Saldo seisuga 31.12.2015
Põhivarade ümberhindlus
Aruandeperioodi tulem
Saldo seisuga 31.12.2016

Akumuleeritud
tulem
30 638
35
-2 363
28 310
152
-2 358
26 104

KOKKU
30 648
35
-2 363
28 320
152
-2 358
26 114

Haapsalu Linnavalitsuse tekkepõhine eelarve täitmise aruanne
Tuhandetes eurodes
Eelarve täitmise aruanne on koostatud vastavalt Haapsalu Linnavolikogu määruse „Haapsalu linna
finantsjuhtimise kord“ sätestatud liigendusele. Aruannet on täiendatud seletavate lisadega. Eelarve
täitmise aruandes on kajastatud kõik toimingud ja saldod tekkepõhiselt., st tulude ja kulude
tekkimise ajaks on tehingute tegelik toimumise aeg.
Eelarve täitmise aruandes on kirjeldatud:
•
Põhitegevuse tulud;
•
Põhitegevuse kulud;
•
Investeerimistegevus;
•
Finantseerimistegevus;
•
Likviidsete varade muutus;
•
Nõuete ja kohustiste muutus;
•
Põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotus tegevusalade järgi.
Eelarve täitmise aruande veerg „Lõplik eelarve“ kajastab volikogu kinnitatud eelarvet, mida on
täiendatud eelarveaasta jooksul kahe lisaeelarvega. 2016 aasta eelarve võeti vastu 26.02.2016,
esimene lisaeelarve 29.04.2016, teine lisaeelarve 30.09.2016. Veerg “Eelarve täitmine” sisaldab
aasta jooksul toimunud tegelikku eelarve täitmist.
Eelarvet on korrigeeritud vastavalt Rahandusministeeriumi poolt eelarveaasta jooksul muutunud
aruandluse nõuetele, mis ei ole muutnud eelarve sisu.
Linnavalitsuse poolt on tehtud muudatusi eelarve kinnitamise 26.02.2016. a määruse alusel, mille
kohaselt on linnavalitsusel lubatud kulusid suunata ümber eelarve tegevusala siseselt
kontoklasside 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes. Samuti on linna allasutustel kaupade ja teenuste
müügist eelarvest üle laekunud tulusid lubatud kasutada allasutuse majandamiskulude katteks.
Sellest tulenevalt on esialgselt põhitegevuse kulude eelarves planeeritud personalikulusid,
majandamiskulusid, eraldisi, materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamisi ehk
investeeringuid vajaduse kohaselt tegevusala siseselt ümber jagatud. Vajadus kulusid tegevusala
siseselt ümber jagada tuleneb sellest, et eelarvet koostades ei ole võimalik tegevusalasiseselt
täpselt planeerida, milline kulutus kvalifitseerub majandamise, eraldise või investeeringu alla.
Operatiivsuse tagamiseks on kulude majandusliku sisu (kontoklasside) vahel jagamine volitatud
linnavalitsusele.
2016. aasta eelarve täitmine oli tulude osas kokku 11 282 tuhat eurot, mis on 101,8% planeeritust,
ja kulude osas 10 730 tuhat eurot, mis on 101,5% planeeritust. Reservfondi kasutamisest on
esitatud informatsioon reservfondi kasutamise aruandes.
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Põhitegevuse tulud
Tuhandetes eurodes

I OSA
30
3000
3030
3034
3044
3045
32
320
3220

3221

3222

3224
3232

3233

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
Maksutulud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Loomapidamismaks
Reklaamimaks
Teede ja tänavate sulgemise maks
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Riigilõivud
Haridusasutuste majandustegevus
Lasteaed Tõruke
Lasteaed Vikerkaar
Lasteaed Pääsupesa
Lasteaed Päikesejänku
Lasteaed Tareke
Haapsalu Linna Algkool
Haapsalu Põhikool
Koolitoit
Laekumine Teiste KOV õpilaste eest
Kultuuri ja kunstiasutused
Haapsalu Muusikakool
Haapsalu Kunstikool
Läänemaa Keskraamatukogu
Haapsalu Kultuurikeskus
Laekumine Teiste KOV õpilaste eest
Spordi- ja puhkeasutused
Läänemaa Spordikool
Haapsalu Noorte Huvikeskus
Laekumine Teiste KOV õpilaste eest
Sotsiaalasutused
Haapsalu Sotsiaalmaja
Muud asutused
Metsamajandus
Muud tegevused
Üüri ja renditulud
Haapsalu Linna Algkool
Haapsalu Nikolai Kool
Haapsalu Põhikool
Haapsalu Kultuurikeskus
Haapsalu Noorte Huvikeskus
91

Esialgne
eelarve
10 741
6 578
6 380
193
0
2
3
1 298
13
560
46
51
45
53
40
2
3
34
286
450
34
16
1
281
118
92
26
11
55
45
45
26
25
1
109
1
23
3
45
2

Lõplik
eelarve
11 084
6 578
6 380
193
0
2
3
1 327
13
602
46
51
45
53
40
2
3
38
324
455
34
16
1
281
123
99
26
11
62
45
45
1
0
1
109
1
23
3
45
2

Täitmine
11 282
6 647
6 457
189
0
1
0
1 405
5
599
42
48
38
65
40
3
6
28
328
514
42
16
5
323
128
158
33
32
93
48
48
15
15
0
62
0
20
10
6
0
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Haapsalu Sotsiaalmaja
Äripinnad
Elamispinnad
Muud üüritulud
Õiguste müük
Muu kaupade ja teenuste müük
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Tasandusfond
Toetusfond
Sotsiaal
Haridus
Muud toetused
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
Haridus ja teadusministeerium
Kultuuriministeerium
Majandus- ja kommunikatsioonimin.
Põllumajandusministeerium
Rahandusministeerium
Sotsiaalministeerium
Välisministeerium
Maavalitsused
KOV-d
Valitsussektori jur. Isikud
Valitsussektori SA-d
Toetus Muudelt residentidelt
Mittesihtotstarbeline
Muud tegevustulud
Bioloogiliste varade müük (metsamaterjali
müük)
Laekumine vee erikasutusest

14
14
6
1
3
0
2 843
542
2 033
250
1 581
202
268
0
82
0
17
0
20
0
11
0
0
128
10
0
23
0

14
14
6
1
3
0
3 127
560
2 186
281
1 699
207
381
5
113
0
17
0
65
0
14
1
20
126
21
0
52
29

1
15
4
4
4
1
3 185
560
2 201
296
1 699
207
424
13
108
1
20
9
91
8
14
1
65
72
20
1
45
0

17

17

27

Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju
hüvitis
3880, 3888 Muud tegevustulud

4

4

7

2

2

11

3237
3238
35200
35201

3500, 352
3500.00.02
3500.00.06
3500.00.07
3500.00.08
3500.00.09
3500.00.11
3500.00.13
3500.00.14
3500.01
3500.02
3500.03
3500.8
352
3814
38252,
38254
3882
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Põhitegevuse kulud
Tuhandetes eurodes

Kirje nimetus
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
40, 41, 4500,
452
Antavad toetused tegevuskuludeks
41
Sotsiaaltoetused
Sihtotstarbelised toetused
450
tegevuskuludeks
452
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
60
Muud kulud
PÕHITEGEVUSE TULEM

Esialgne
eelarve
-10 260

Lõplik
eelarve
-10 591

Eelarve
täitmine
-10 730

-1 137
-366

-1 168
-390

-1 140
-381

-727
-45
-9 123
-5 769
-3 293
-61
481

-733
-45
-9 422
-5 926
-3 460
-36
493

-572
-187
-9 590
-6 067
-3 523
-0
552

Investeerimistegevus
Tuhandetes eurodes

381
15
3502
4502
1501
655
650

Kirje nimetus
INVESTEERIMISTEGEVUS
KOKKU
Põhivarade müük (+)
Põhivarade soetus (-)
Põhivarade soetuseks saadav
sihtfinantseerimine(+)
Põhivarade soetuseks antav
sihtfinantseerimine(-)
Osaluste soetus (-)
Finantstulud (+)
Finantskulud (-)
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) /
PUUDUJÄÄK (-)

Esialgne
eelarve

Lõplik
eelarve

Eelarve
täitmine

-406
130
-630

-461
110
-897

-393
66
-672

149

433

287

-15
0
0
-40

-70
0
0
-37

-39
0
0
-34

75

32

159

Finantseerimistegevus
Tuhandetes eurodes

20.5
20.6

Kirje nimetus
FINANTSEERIMISTEGEVUS
KOKKU
Kohustiste võtmine (+)
Kohustiste tasumine (-)
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Esialgne
eelarve
-402
0
-402

Lõplik
eelarve
-405
0
-405

Eelarve
täitmine
-404
0
-404

Haapsalu Linnavalitsus

2016. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Likviidsete varade muutus
Tuhandetes eurodes

1001

Kirje nimetus
Likviidsed varad perioodi alguses
Likviidsed varad perioodi lõpuks
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
(+ suurenemine, - vähenemine)

Esialgne
eelarve
330
3

Lõplik
eelarve
330
2

Eelarve
täitmine
330
154

-327

-328

-176

0

45

69

Nõuete ja kohustiste saldo muutus

Põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotus tegevusalade järgi
Tuhandetes eurodes

06

Kirje nimetus
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA
INVESTEERINGUTE JAOTUS
TEGEVUSALADE JÄRGI
Üldised valitsussektori teenused
Valla- ja linnavolikogu
Valla- ja linnavalitsus
Reservfond
Ülalnimetamata üldised valitsussektori
kulud kokku
Valitsussektori võla teenindamine
Avalik kord ja julgeolek
Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek
kokku
Majandus
Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi
Metsamajandus
Linna teed ja tänavad
Turism
Üldmajanduslikud arendusprojektid
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus (prügivedu)
Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja kanalisatsioon; sajuveetrassid)
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku
kaitse, haljastus
Elamu- ja kommunaalmajandus

06100

Elamumajanduse arendamine

06200
06400

Kommunaalmajanduse arendamine
Tänavavalgustus
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse
haldamine

01
01111
01112
01114
01600
01700
03
03600
04
04120
04220
04510
04730
04740
05
05100
05200
05400

06605
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Esialgne
eelarve

Lõplik
eelarve

Eelarve
täitmine

10 945
1 105
91
877
61

11 594
1 103
91
903
36

11 476
1 068
81
919

36
40
2

36
37
2

34
34
0

2
748
19
21
680
23
6
336
70

2
784
19
29
708
22
6
718
71

0
814
7
30
751
18
9
641
88

50

50

28

215
396

596
446

525
426

0

45

0

98
151

101
147

101
150

147

154

176
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07
07300
07400
08
08102

08105

08106
08107
08109
08201
08202
08203
08207
08208
08209
08300
08400
09
09110

09212

09213

09221

09600
09601
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066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse
haldamine
066052 Kalmistud
066053 Hulkuvate loomadega seotud
tegevus
Tervishoid
Haiglateenused
Avalikud tervishoiuteenused
Vabaaeg, kultuur ja religioon
Sporditegevus
081020 Läänemaa Spordikool
081022 Spordibaaside haldamine
081021Muu sporditegevus (Klubid ja
Üritused)
Laste muusika ja kunstikoolid
081051 Haapsalu Muusikakool
081052 Haapsalu Kunstikool
Haapsalu Noorte Huvikeskus
Noorsootöö ja noortekeskused
Noorte vaba aja üritused
Lääne Maakonna Keskraamatukogu
Haapsalu Kultuurikeskus
Muuseumid
Muinsuskaitse
Kultuuriüritused
Seltsitegevus
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused
Haridus
Alusharidus (lasteaiad)
Lasteaed TÕRUKE
Lasteaed VIKERKAAR
Lasteaed PÄÄSUPESA
Lasteaed PÄIKESEJÄNKU
Lasteaed TAREKE
Teiste KOV ja era lasteaiad
Põhikoolid
Haapsalu Linna Algkool
Haapsalu Nikolai Kool
Haapsalu Põhikool
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium
(põhikooli osa)
Teiste KOV põhikoolid
Gümnaasiumid
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium
Teiste KOV gümnaasiumid
Täiskasvanute Gümnaasiumid
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium
Teiste KOV täiskasvanute
gümnaasiumid
Koolitransport
Koolitoit
95

55
81

74
69

84
83

12
2
0
2
2 547
662
232
351

12
12
10
2
2 626
673
236
351

10
10
10
0
2 605
674
251
340

79
456
343
112
238
17
14
311
570
149
5
89
13
3
19
4 728
1 722
367
331
344
352
310
18
2 622
674
417
1 425

86
473
348
125
238
17
16
316
493
151
5
108
13
3
19
4 763
1 725
361
331
344
350
310
29
2 672
728
443
1 363

83
481
353
128
217
8
20
311
590
153
5
115
12
1
17
4 808
1 790
361
366
334
372
317
40
2681
732
438
1345

16
90
73
53
20
71
65

16
90
77
57
20
76
67

84
82
75
54
21
36
27

6
1
218

9
1
222

9
0
211
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09800
10
10121
10201
10400
10402
10500
10600
10700

10701
10702
10900
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Muud hariduse abiteenused
Muu haridus , sh hariduse haldus
Sotsiaalne kaitse
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Eakate sotsiaalne kaitse
Laste ja noorte sotsiaalhoolekande
asutused
Haapsalu Hoolekandekeskus SA
Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Töötute sotsiaalne kaitse
Eluasemeteenused sotsiaalsetele
riskirühmadele
Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused
Haapsalu Sotsiaalmaja
Varjupaik
Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse
haldus

96

6
15
1 082
112
162

6
15
1 141
87
177

2
13
1 103
56
183

0
0
156
4

0
0
191
4

1
1
152
3

20
397
353
44
226
3

20
404
354
50
253
3

13
430
375
55
258
2

2

2

4
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RESERVFONDI KASUTAMISE ARUANNE
Tuhandetes eurodes
Korral- Tegevus- ArtikKuupäev
dus
ala
kel
RESERVFONDI ERALDISI KOKKU

Kellele eraldatud, sihtotstarve

Haapsalu Lauatenniseklubi MTÜ- osalemine Eesti
45 meistrivõistlustel

Eraldatud
summa
40

14.06.2016

422

081021

2

14.06.2016

423

081021

13.07.2016

464

081021

24.08.2016

538

08208

19.09.2016

568

09110

12.10.2016

636

081021

19.10.2016

645

081021

2.11.2016

679

081021

23.11.2016

720

08105

23.11.2016

721

06400

Spordiklubi Haapsalu - osalemine Euroopa
45 meistrivõistlustel
Vehklejad Kuusk, Priinits, Nelis-Naukas- kõrgete
45 sportlike saavutuste eest
SA Läänemaa Arenduskeskus- mehitamata
45 lennuvahendi testimine Kiltsi lennuväljal
Haapsalu Lasteaed Pääsupesa- liumägi TIM
55 soetamine
Haapsalu Korvpallikool MTÜ- meeskonna Eesti
45 meistrivõistlustel osalemine
Haapsalu Tenniseklubi MTÜ- tenniseväljakute
45 kasutamise ja tenniseturniiri korraldamise kulud
Kristina Kuusk, Sten Priinits, Helen Nelis-Naukas45 rahaline kingitus kõrgete sportlike saavutuste eest
Haapsalu Kunstikool- Jaani 2 seinamaalingute
55 taastamine 1. etapp
Haapsalu Linnahooldus OÜ-Tänavavalgustuse ringi
45 tõstmine

23.11.2016

721

06400

4502 Haapsalu Linnahooldus OÜ-Tänavavalgustuse ehitus

23.11.2016

722

06605

45 Haapsalu Linnahooldus OÜ-Linnasauna tegevuskulud

4

23.11.2016

723

09212

55 Haapsalu Linna Algkool- varikatuse remont

2

1
1
2
2
1
2
2
3
5
14

Reservfondi maht oli 2016. aasta eelarve kinnitamisel 61 tuh. eurot. Teise lisaeelarvega vähendati
reservfondi mahtu 20 tuh. euro võrra. Lõplikuks reservfondi mahuks oli 41 tuh. eurot, millest tehti
väljamakseid 40 tuh. eurot. Kasutamata jäi reservfondi vahendeid summas 1 tuh. eurot
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Haapsalu Linnavolikogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Haapsalu linna ja tema valitseva mõju all olevate üksuste (koos Grupp) konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31. detsember 2016, konsolideeritud
tulemiaruannet, konsolideeritud netovara muutuste aruannet, konsolideeritud rahavoogude aruannet ning eelarve
täitmise aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ning lisasid, mis sisaldavad konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat
informatsiooni.
Meie arvates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Grupi
konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2016 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta
konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist kooskõlas Eesti
hea raamatupidamistavaga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele
standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme Grupist sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide
eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt
eetikakoodeksi (EE) nõuetele.
Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.
Muu informatsioon
Juhatkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei avalda muu
informatsiooni kohta kindlustandvat arvamust.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimise käigus on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja
kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon sisaldab olulisi vasturääkivusi konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruandega või meie poolt auditi käigus saadud teadmistega või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud selle
info oma aruandes välja tooma. Meil ei ole sellega seoses midagi välja tuua.
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruandega.
Juhtkond vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti
hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või
veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama Grupi suutlikkust jätkata
jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama
tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad Grupi raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise
eest.
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Vandeaudiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne tervikuna
on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab
meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise
eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati
avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult
eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame
kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:
•
teeme kindlaks ja hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva
olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele riskidele ning hangime
piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise
väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada
salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
•
omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes
asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks Grupi sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
•
hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses
avalikustatud info põhjendatust;
•
teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja
saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis
võivad tekitada märkimisväärset kahtlust Grupi suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et
eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis
modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi
tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada Grupi suutlikkust jätkata jätkuvalt
tegutsevana;
•
hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas
avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid
tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
•
hangime piisava asjakohase tõendusmaterjali Gruppi kuuluvate majandusüksuste või äritegevuste
finantsinformatsiooni kohta, avaldamaks arvamust konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kui terviku kohta. Me
vastutame Kontserni auditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise eest ja oleme ainuvastutavad oma auditi arvamuse eest.
Me vahetame infot nendega, kelle ülesandeks on Grupi valitsemine, muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse
ning oluliste auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas auditi käigus tuvastatud oluliste sisekontrollisüsteemi puuduste
kohta.

/digitaalselt allkirjastatud/
Laile Kaasik
Vandeaudiitor, litsents nr 511

/digitaalselt allkirjastatud/
Karel Villak
Vandeaudiitor, litsents nr 649

BDO Eesti AS
Tegevusluba nr 1
A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn
9. mai 2017

BDO Eesti AS
Registrikood 10309827

VAT nr EE100081343

Tegevusluba

1

BDO Eesti AS, Estonian limited liability company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network
of independent member firms.

Haapsalu Linnavalitsus

2016. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRI

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Haapsalu Linnavalitsus.
Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Haapsalu Linnavalitsuse otsus
aruande heakskiitmise kohta.
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