
Teema VL Ühinenud Kogukonnad 
Sotsiaaldemokraatlik 
Erakond 

Eesti Keskerakond 
 

Eesti Reformierakond 
EKRE 
Kodulehel 
programmi ei ole 

Sport 

• Palivere ja Linnamäe 
spordiväljaku ehitus 

• Martna spordihalli 
soojustamine 

• Palivere staadion 

• Rekonstrueerime 
Linnamäe 
staadioni ja 
loome 
mitmekesise 
välispordiväljaku 

 Suurematesse keskustesse 
kunstmuruga kaetud ja aiaga 
piiratud multifunktsionaalne 
spordiväljak 

 

Spordikorraldus 

Ülevallalised spordipäevad, 
tervisespordirajatiste ehitamise 
toetamine asulates 

Asutame valla 
spordibaaside ühise 
haldus- ja 
turundusüksuse, mis 
tegeleb 
spordikomplekside 
majandamisega, 
sportimisvõimaluste 
reklaamimisega ning 
müügitööga 

   

Külade areng 
   Külavanemate kogu  

Juhtimine 

Valla juhtimist ei koondata 
ühte keskusesse 

 Volikogu 
komisjonidesse 
kaasata omaala 
spetsialiste 
vallaelanike seast. 

Kaasame volikogu 
komisjonidesse liikmeid 
väljastpoolt vallamaja, et 
oleks tagatud eri 
valdkondade spetsialistide 
osalemine valla juhtimises 

 

Elamualad 

 Toetame elamispindade 
arendamist Linnamäel 

 Loome valda elamualad, kus 
arendame välja vajalike 
kommunikatsioonidega 
krundid mida saavad noored 

 



soodustingimistel oma kodu 
rajamiseks turvalisse 
elukeskkonda soetada 

Lasteaia- ja 
kooliõpetajad 

 Riigieelarve vahendite 
kaasabil tõsta 
lasteaiaõpetajate palk 
samale tasemele 
vähemalt õpetajate 
alampalgaga 

 Ühtlustame lasteaia- ja 
kooliõpetajate palgad 

 

Rahastamine 

 Osavallal, 
kogukonnakogul või 
asumiseltsil peab olema 
oma elementaarne 
eelarve kohalike asjade 
ajamiseks. 

   

Noored 
Korraldame igasuvised valla 
lastelaagrid 

Korraldame suvelaagreid 
ja -malevaid 

   

Salajõe 
joogivesi 

  Joogivee 
probleemidele 
lahenduste leidmine 
(Salajõe küla) 

  

Huviharidus 

Soodustame erinevate 
huviringide moodustamist ja 
huvihariduse omandamist ning 
tasume väljaspool valda 
Läänemaa huvikoolides 
õppivate laste pearaha 

Tagame võimalused 
mitmekülgseks 
huvihariduseks. Selleks 
korraldame koolide 
koostööd, koolide 
vahelist transporti ja 
asutame valla huvikooli 

   

Kultuur 
 Luuakse valla kultuurielu 

korraldaja ametikoht 
   

Linnamäe 
kultuurisaal 

Programmis olemas Programmis olemas    



Hooldekodud 

• Oru hooldekodu 
laiendamine 

• Kullamaale uus eakate 
kodu 

• Taebla päevakeskus 

• Rajame Kullamaa 
osavald eakate 
kodu 

• Säilitame Risti 
hooldekodu ja 
otsime võimalusi 
selle 
laiendamiseks 

• Oru hooldekodu 
laiendamine 

• Rajame 
koduhooldust ja 
eneseabi 
võimaldavaid 
üürikodusid 

Lääne-Nigula endise 
hotelli/ühiselamu 
korda tegemine eakate 
koduks. 

  

Keskused 
 Koostame igale 

kohalikule keskusele 
oma arenguplaani 

   

Kergliiklusteed 

• Linnamäe – Rannaküla 

• Taebla – Rannaküla 

• Pürksi – Österby 

• Kullamaa – Koluvere 

• Risti – Piirsalu 

• Risti kõnniteed 

• Kullamaa – 
Koluvere 

• Silla – Üdruma 

• Risti – Piirsalu 

• Tallinn – 
Haapsalu mnt 
(Taebla) 

• Keila mnt äärne 
(Linnamäe) 

• Dirhami – Roosta 

• Pürksi – Sutlepa 

• Nõval 
bussijaamast 
vallamajani 

 Konkreetseid lõike nimetatud 
ei ole, teema üldiselt sees. 

 

 


