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SISSEJUHATUS

Hea tervis määrab oluliselt inimese elukvaliteeti ning on ühiskondliku väärtusena

riigi majandusliku ja sotsiaalse arengu üheks peamiseks alustalaks. Meist igaühe

tervist mõjutavad ealised, soolised ja pärilikud omadused, millega oleme sündinud

ja mida ei ole võimalik muuta. On aga ka suur hulk teisi tegureid, mille mõju sõltub

riigis,  sealhulgas  kohalikes  omavalitsustes  tehtavatest  otsustest,  millega

kujundatakse paikkonna elukeskkond, mis omakorda võib mõjutada iga üksikisiku

eluviisi (Tervise Arengu Instituut, 2012.)

Lääne-Nigula  valla  arengukavas  2014-2022  on  arendustegevuse  eesmärkide  ja

strateegiliste  ülesannete  seas  peetud  vajalikuks  koostada  valla  terviseprofiil,

saamaks  ülevaate  piirkonna  inimeste  terviseseisundist  ja  seda  mõjutavatest

teguritest.

Tervisetemaatika  käsitlemine  on  oluline  tagamaks  terviseküsimustele  vajaliku

tähelepanu  pööramise. Terviseprofiili  koostamise  käigus  kogutud  info  ning

analüüsi-  ja  hindamistulemused  annavad  hea  aluse  tervise  arendamise

kujundamiseks omavalitsuses. (Tervise Arengu Instituut, 2012) 
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TERVISEPROFIILI OLEMUS

Kohaliku  omavalitsuse  terviseprofiil  on  maavalitsuse  ja  kohaliku omavalitsuse

koostatav arengudokument,  mis  tuginedes  riigi  tervisepoliitika arengusuundadele

ning  kaardistab  valdkondade  kaupa  konkreetse  paikkonna  olulised  tervist

mõjutavad tegurid. (Tervise Arengu Instituut, 2012). 

Terviseprofiili sisendiks on nii Tervise Arengu Instituudi terviseprofiili koostamise

juhendi  kohaste  indikaatorite  alusel  omavalitsuse  kohta  kogutud andmed kui  ka

tervise- ja muude valdkondade spetsialistide informatsioon ja arvamused. Protsessi

väljund on omavalitsusele esitatav profiil, milles kirjeldatakse teksti ja graafikutega

kogukonna  elanike  tervist  mõjutavaid  tegureid,   terviseprobleeme,  võimalikke

lahendusi. 

Statistiline  andmeanalüüs  põhineb  Eesti  Statistika  ja  Tervise  Arengu  Instituudi

Tervisestatistika  andmebaaside  infol.  Andmebaasidest  saadud  teavet  (numbrilist

statistikat)  töödeldi  järgmiselt:  2008-2013  aastate  andmete  puhul  liideti  endiste

valdade (Oru, Risti ja Taebla) tulemused ning lisati andmebaasides  olemasolevad

Lääne-Nigula valla 2014. aasta andmed. 

Profiili   koostamisel  tehti  kvalitatiivse  info  ja  kommentaaride  saamiseks

infopäringud  Eesti  Töötukassale,  Maksu-ja  Tolliametile,  Tööinspektsioonile,

Sotsiaalkindlustusametile,  Eesti  Haigekassale,  Päästeametile,  Politsei-  ja

Piirivalveametile,  Lääne  Maakonna  alaealiste  komisjonile,  Läänemaa  Puuetega

Inimeste  Kojale,  AS Haapsalu  Veevärki,  Lääne-Nigula  Vallavalitsusele,  valla

noortekeskustele,  koolide  direktoritele,  lasteaedade  juhatajatele,  perearstidele,  jt.

valdkondade vastustusalaga seotud spetsialistidele. (Lisa 3).

Kvalitatiivse  meetodina  viidi  läbi  poolstruktureeritud  intervjuu  Haapsalu

politseijaoskonna piirkonnapolitseinikuga täpsustamaks turvalisuse ja kuritegevuse

indikaatorite positiivsete ja negatiivsete trendide tagamaid.

Lääne-Nigula  vallal  puudub  elanike  tervisekäitumise  uuring  ja  seetõttu  tugineti

terviseprofiili  tervisekäitumise  peatükis  Tervise  Arengu  Instituudi  Eesti

täiskasvanud  rahvastiku  tervisekäitumise  uuringu  2004-2012  Lääne  regiooni  ja

2011.  aastal  läbi  viidud  paikkonna  tervisemõjurite  uuringu  Läänemaa  raporti

andmetele.
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Profiili koostamise juhtrühma kuulusid - Varje Paaliste, Heli Randes, Merike Plaas, 
Eve Tamm.

I.  ÜLDANDMED 

 

1.0.1. Pindala ja asustustihedus

 Lääne-Nigula vald moodustati peale 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude

valimisi, Risti, Taebla ja Oru valla ühinemisel.

Valla pindala on 507 km², moodustades Läänemaa territooriumist 21,3%.  Lääne-

Nigula vald paikneb logistiliselt soodsas asukohas, Ristilt Tallinnasse on 64 km ja

Lääne-Nigula valla keskusest Haapsalusse 12 kilomeetrit.

Vallas  elab  rahvastikuregistri  andmetel  01.01.2015  seisuga  4162 elanikku.

Keskmine asustustihedus on 7,8 inimest  km2 kohta,  mis  on veidi  madalam,  kui

Läänemaal  tervikuna  (Statistikaamet).  Lääne-Nigula  vald  jaguneb  kuueks

suuremaks paikkonnaks, rahvastik asub piirkonniti ebaühtlaselt (Joonis 1).
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Joonis 1. Lääne-Nigula valla paikkonnad ja elanike arv 23.09.2014 seisuga. Allikas: 

Statistikaamet.

Nelja   suurema piirkonna keskasula  elanikud  –  Taebla  alevik  (843 elanikku),  Palivere

alevik  (717),  Linnamäe  küla  (371)  ja  Risti  alevik  (539)   –  moodustavad  46,1% valla

elanikest (Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022, 2014). 

I.1  Rahvastik

1.1.1 Aasta keskmine rahvaarv

Elanike  arv  Lääne-Nigula  vallas  on  ajavahemikul  2003-2014  näidanud  pidevat

langustrendi  (Joonis  2)  nagu  kogu  Eestis  keskmiselt  (LISA 1).  Kümne  aastaga  on

ühinenud  valdades  rahvaarv  vähenenud  714  inimese  võrra,  mis  teeb  keskmiselt  71

inimest aastas.  

Joonis 2. Lääne-Nigula valla aasta keskmine elanike arv aastatel 2003-2014. 

Allikas: Statistikaamet.

1.1.2. Rahvastiku sooline ja vanuseline jaotus

Läbi aastate on vallas sündinud rohkem poisse kui tüdrukuid (Joonis 2). Meeste

suurem osakaal  rahvastikus  võrreldes  naistega  muutub  vastupidiseks  pensioniea

lähenedes, seda meeste kõrgema riskikäitumise taseme ja lühema oodatava eluea

tõttu. 25-45-aastaseid inimesi on Lääne-Nigula vallas tunduvalt vähem kui Eestis

keskmiselt  –  parimas  pere  loomise  eas  inimesed  on  tõenäoliselt  suundunud

suurematesse tõmbekeskustesse. 45-64 aastaseid inimesi on vallas Eesti keskmisest

rohkem, seda just selles vanuses meeste Eesti keskmisest suurema arvukuse tõttu.
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See  olukord  toob  lähiaastail  kaasa  pensionäride  üldise  osakaalu  suurenemise

võrreldes tööealise elanikkonnaga. 

Joonis 3. Rahvastiku soo- ja vanusjaotus Lääne-Nigula vallas ja Eestis keskmiselt 

01.01.2015 seisuga. Allikas: Statistikaamet.

1.1.3. Elussündide arv

Sündide arv vallas erineb aastate lõikes (Joonis 4) nagu kogu Lääne maakonnas 

(LISA 2). 
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Joonis 4. Elussündide arv Lääne-Nigula vallas aastatel 2003-2013. Allikas: Statistikaamet.

1.1.4. Surmajuhtude arv

Surmajuhtude arv vallas on  aastatel 2012-2013 suurenenud 46-lt 63-le, selle näitaja

kasvutendentsi võib täheldada ka maakonnas keskmiselt (LISA 2), mis on tingitud

vanema generatsiooni osakaalu suurenemisest rahvastikus. Kümne aasta keskmine

surmajuhtumite arv kokku ühinenud valdades on 57 juhtumit aastas (Joonis 5).

Joonis 5. Surmajuhtude arv Lääne-Nigula vallas aastatel 2003-2013. Allikas: 

Statistikaamet.

1.1.5. Loomuliku iibe kordaja

Kuna sündide arv kahaneb ja surmajuhtude arv kasvab on loomuliku iibe kordaja vallas 

negatiivne ning võrreldes Eesti keskmisega viimasel analüüsitud aastal (2013) tunduvalt 

madalam (Joonis 6).
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Joonis 6. Loomuliku iibe kordaja Lääne-Nigula vallas ja Eestis keskmiselt aastatel 2003-

2013. Allikas: Statistikaamet.

Lähtudes  eelpool  toodud  rahvastikku  kirjeldavatest  indikaatoritest  võib

kokkuvõtteks  väita,  et  Lääne-Nigula  valla  sotsiaalmajanduslik  olukord,  mis  on

teoorias Dahlgren’i ja Whitehead’i tervisemõjurite mudeli järgi üks peamisi tervist

mõjutavaid  tegureid,  võib  sattuda  lähiaastatel  tugeva surve alla,  kui  negatiivsed

trendid  rahvaarvu kahanemisel  jätkuvad.  See  toob endaga kaasa  maksumaksjate

osakaalu  vähenemise  ning  valla  finantssuutlikkuse  nõrgenemise.  Ühe meetmena

toomaks  valda  juurde  elanikke  on  vallavalitsus  käivitanud  kampaania  „Ootame

Sind, päriselt!“, mis tutvustab võimalusi oma kodu rajamiseks Lääne-Nigula vallas.

Valla veebilehel on avatud rubriik „Tule meile elama“, kus pidevalt uuendatakse

informatsiooni vabade töökohtade, elamispindade ja elamumaa kohta. 

 Lääne-Nigula vald pakub alates 1. aprillist 2015 vallas tegutsevatele ettevõtjatele

võimaluse taotleda valla arengufondi ettevõtlustoetusi. Toetust saab taotleda kolmes

kategoorias  :  väljaspool  Lääne-Nigula  valda  toimuvate  laatadel  ja  messidel

osalemise toetus,  juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetus ja 

võrguettevõtjate taristutega (vesi- ja kanalisatsioon, elekter, side sh andmeside) liitumise    

ja täiendava läbilaskevõime toetus. 

 

1.1.6. Demograafiline tööturusurve indeks

Demograafiline tööturusurve indeks on eelseisval  kümnendil  tööturule  sisenevate 5-14-

aastaste noorte ja sealt vanuse tõttu potensiaalselt lahkuvate 55-64 aastaste inimeste suhe.

Kui  indeks  on  suurem  kui  üks,  siseneb  tööturule  lahkujate  arvuga  võrreldes  rohkem

inimesi. Lääne-Nigula valla tööturusurve indeksi näitaja on sarnane Eesti vastava näitajaga

– tööturule siseneb aastate lõikes kahaneva laste arvu tõttu vähem inimesi, kui sealt välja

langeb (Joonis 7).
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Joonis 7. Demograafiline tööturusurveindeks Lääne-Nigula vallas ja Eestis keskmiselt 

aastatel 2004-2014. Allikas: Statistikaamet

II .  SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 

2.1.Tööturu situatsioon

Sotsiaalset sidusust aitavad tagada töökohtade, sotsiaalteenuste ja erinevate huvitegevuste

võimalused  sotsiaalselt  tundlike  sihtrühmade,  (puuetega  inimesed,  pensionärid,  lapsed

jne.) ning  teiste  vallaelanike  kaasamine  kogukonna  elu  puudutavatesse  küsimustesse.

Sidususe  kõrge  tase  toetab  sotsiaalset turvalisust,  mis  on  üks  olulisi  tervisemõjureid.

Sotsiaalset turvalisust iseloomustavad eelkõige tööhõive ja vaesuse näitajad. Lääne-Nigulas

vallas  on  piirkonniti  erinev  hulk  tööandjaid,  probleemkohtadeks  on  vabade  töökohtade

olemasolu kui ka kompetentsi puudus.

2.1.1. Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted

Valla arengu kujundamisel on oluline osatähtsus kohalikul omavalitsusel. Eelarve kujune-

misel on tähtis roll maksumaksjatena  tööealisel elanikkonnal. Suuremad kohalikud töö-

andjad on tööstus- ja põllumajandusettevõtted. Turismivaldkond tööandjana on esindatud

tagasihoidlikumalt. Kuni kümne töötajaga väikefirmade arv vallas on tõusuteel (Joonis 8)

nagu ka Eestis keskmiselt (LISA 1), moodustades Lääne-Nigula valla ettevõtetest 95%.

See  näitab  ettevõtlike  inimeste  arvu  kasvu  vallas  ning  omavalitsuse  väikeettevõtlust

soosivat  poliitikat.  Alates  1.  aprillist  2015 pakub  vald  tegutsevatele  ettevõtjatele  või-
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maluse  taotleda  valla  arengufondi  ettevõtlustoetusi. Suurenemine on osaliselt  tingitud

asjaolust, et 2010. aastast on kõik FIE-d kohustatud end registreerima Äriregistris.

Väikeettevõtete  tugevaks  küljeks  on  nende  paindlikkus,  samas  on  nad  tundlikumad

muutustele majanduskliimas. 

Lääne–Nigulas vallas saavad ettevõtted taotleda valla arengufondist  osalist rahastust ette-

võtluskeskkonna arendamisele suunatud projektide elluviimiseks, näiteks  valla ettevõtete

toetamine väikeinvesteeringute tegemisel, messidel ja laatadel osalemisel, taristutega (vesi-

ja kanalisatsioon, elekter, andmeside jms) liitumisel, ruumide kohandamisel jms.

Joonis 8. Lääne-Nigula valla majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted aastatel 2004-

2013. Allikas: Statistikaamet.

Suuremad  tööandjad  on  Lääne-Nigula  Vallavalitsus,  AS  Rannarootsi  Lihatööstus,  AS

Tradex,  AS  Linnamäe  Lihatööstus,  AS  Cipax,  NAP Konsult  OÜ,  Haapsalu  Tarbijate

Ühistu,  Päästeamet,  AS Mullo Transport,  Haapsalu Kutsehariduskeskus (Lääne-Nigula

valla arengukava 2014-2022, 2014).

2.1.2. Keskmine brutotulu

Keskmine brutotulu näitab kohalikus  omavalitsuses elavate  inimeste  sissetulekute taset.

Lääne-Nigula  valla  elanike  keskmine brutotulu aastatega kasvab,  kuid jääb siiski  Eesti

samast näitajast madalamaks, moodustades Eesti keskmisest brutotulust 90% (Joonis 9).

Eesti  keskmise  ja  Lääne-Nigula  valla  brutotulu  vahe  on  aastatega  väiksel  kuid  kindlal

sammul järjepidevalt  kasvanud > brutotulu on Lääne-Nigula vallas küll  kasvuteel,  kuid

13



Lääne-Nigula valla terviseprofiil 2015-2020

jääb  Eesti  keskmisest  üha  kaugemale.  Tuleviku  murekohaks  võib  kujuneda

sotsiaalmajanduslik toimetulek, madalapalgaliste ning ülalpeetavate kasv.

Joonis 9. Keskmine brutotulu Lääne-Nigula vallas ja Eestis keskmiselt aastatel 2003-2013. 

Allikas: Statistikaamet.

2.1.3. Miinimumpalga saajate osakaal

Miinimumpalga saajate osakaal tööl käivatest inimestest näitab potentsiaalses vaesusriskis

elavate  inimeste  hulka  ja  võimalikku  vajadust  sotsiaaltoetuste  järele.  Olukord  Lääne-

Nigula vallas on veidi parem kui Eestis keskmiselt (Joonis 10).

Joonis 10. Miinimumpalga saajate osakaal Lääne-Nigula vallas ja Eestis keskmiselt aastatel

2006-2014.  Allikas: Maksu- ja Tolliamet.

2.1.4. Ülalpeetavate määr
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Ülalpeetavate määr iseloomustab rahvastiku vanuskoosseisu – mittetööealiste ehk kuni 14-

aastaste ja üle 65-aastaste elanike arv 100 tööealise elaniku kohta. Seoses rahvastiku üldise

vananemisega tõuseb ülalpeetavate määr nii Lääne-Nigula vallas kui Eestis keskmiselt, mis

tähendab  kokkuleppeid  poliitilistes  otsustes  ja   lisakoormust  omavalitsuse  eelarvele.

(Joonis 11). 

Joonis 11. Ülalpeetavate määr Lääne-Nigula vallas ja Eestis keskmiselt aastatel 2004-2012.

Allikas: Statistikaamet.

2.1.5. Registreeritud töötute arv 

Töötus on üks olulistest terviseriskidest, millest lähtuvalt on võimalus planeerida ja käi-

vitada  eriprogramme  töötusega  kaasnevate  sotsiaal-  ja  terviseriskide  maandamiseks.

Lääne-Nigula vallas on 01.01.2015 seisuga registreeritud töötuse määr tööealisest elanik-

konnast on 2,26%.  Eesti keskmine tööealisest elanikkonnast on 3,55%.

Töötute  arv  vallas  on  võrreldes  majanduslanguse  aegse  olukorraga  kahanemas  nagu

Eestis keskmiselt (Tabel 1). 2014-2015 aasta töötute arvu tõusu vallas mõjutab maakonna

ühe  suurima  tööandja  PKC Eesti  sulgemine.  Lääne-Nigula  vallast  töötas  seal  ligi  30

inimest.

Tabel 1. Töötute arv Lääne-Nigula vallas ja Eestis keskmiselt aastatel 2009-2014. Allikas: 

Töötukassa.

 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lääne-Nigula 218 175 117 86 76 88
Eesti 
keskmine

66971 79679 54544 42781 37062 29502
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Töötukassa  analüüsiosakonna  juhataja  kommentaari  kohaselt  on  tööturu  olukord  Eestis

paranenud koos majandusolukorra kiire taastumisega peale kriisi.  Mõningane positiivne

mõju on ka sellel, et Töötukassa võttis 2009. aastal üle Tööturuameti ülesanded, mille tõttu

paranes oluliselt tööturuteenuste (tööotsingute nõustamine ja töövahendus) kättesaadavus

ja kvaliteet.

2.2. Toimetulek

2.2.1. Ravikindlustusega kaetud 

Kuna ravikindlustuseta  isikutel  on piiratud  ligipääs  tervishoiuteenustele,  on see  oluline

tervisemõjur.  Lääne-Nigula  vallas  on  Haigekassa  andmetel  ravikindlustusega  kaetud

valdav osa valla elanikkonnast – 94,8%, mis on iseloomulik kogu Eestile keskmiselt  –

93,5%  (LISA 1).

2.2.2. Töövõimetuspensionäride arv 

Töövõimetuspensionär  on  töövõimetuks  tunnistatud  16-65-aastane  inimene.

Töövõimetuspensionäride arv vallas on 5 aasta jooksul suurenenud 76 inimese võrra (Tabel

2).  Põhjuseks  on  elanikkonna  vananemine  ning  krooniliste  haiguste  tõttu  töövõime

kaotamine. Lääne-Nigulas on töövõimetuspensionäride arv 6,8 % elanikkonnast.

Tabel 2. Töövõimetuspensionäride arv Lääne-Nigula vallas aastatel 2006-2014. 

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet.

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Töövõimetus-
pensionäride 
arv 132 137 161 189 209 223 232 269 285

Olulisi muudatusi sotsiaalvaldkonnas toob kaasa 2016. aastal käivituv töövõime reform,

mille tõttu vajavad töövõimetuspensionärid toetavaid tegevusi tööturule tagasitoomiseks.

Oluline on jõuda iga inimeseni personaalselt ja leida just temale sobivad individuaalsed

lahendused,  et  puude   või  kroonilise  haiguse  tõttu  kaitsetumas  olukorras  inimesed

tunneksid end võrdväärsete ühiskonnaliikmetena.
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2.2.3. Puuetega lapsed ja täiskasvanud

Puuetega laste ja täiskasvanute arv Lääne-Nigula vallas on  langustrendis (Joonis 12).

Läänemaa Puuetega Inimeste Koja spetsialisti kommentaari kohaselt on üheks põhjuseks

elanike  arvu  vähenemine.  Teise  põhjusena  märgiti  puude  andmise  kriteeriumite

muutumist.  Puuetega  inimeste  arvu  vähenemise  põhjusena  märgiti  ka  inimeste  elama

asumist  keskustesse,  kus  on  paremad  ravi-  ja  taastusravi  võimalused  ning  leitakse

kergemini tööalast rakendust.

Joonis 12. Puuetega täiskasvanute arv puude raskusastme järgi Lääne-Nigula vallas aastatel

2004-2014. Allikas: Sotsiaalkindlustusamet.

Puuetega laste  arv on paaril  viimasel  aastal  püsinud stabiilne ning on kogu vaadeldud

perioodil (2004-2014) madalaim, kokku on vallas 15 puudega last. 

( Joonis 13).
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Joonis 13. Puuetega laste arv puude raskusastme järgi Lääne-Nigula vallas aastatel 2004-

2014. Allikas: Sotsiaalkindlustusamet.

2.2.4. Välja makstud  toimetulekutoetused ühe elaniku kohta

Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks

äraelamiseks  ühe  kuu  jooksul.  Väljamakstud  toimetulekutoetus  elaniku  kohta

Lääne-Nigula vallas väheneb (Joonis 14) nagu Eestis keskmiselt (LISA 1), mida

võib  seostada  viimastel  aastatel  valla  elanike  brutotulu  kasvuga.

Joonis 14. Välja makstud toimetulekutoetused Lääne-Nigula vallas aastatel 2006-

2013. Allikas: Statistikaamet. 

2.2.5. Sotsiaaltoetuste loetelu ja saajate arv

Lääne-Nigula vallas võimaldatakse vähekindlustatud isikutele ja peredele valla eel-

arvest järgmisi sotsiaaltoetusi:

 ranitsatoetus

 suurperede toetus

 kooli- ja lasteaia toidutoetus
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  küttematerjali soetamine

 ravimikulude hüvitamine

 prillide ostmine

  laste huvitegevuse toetamine

 puudega lapse koolitoetus ja 

 hoolekandeasutuses hooldamine

 puuetega inimese hooldajatoetus

  matusetoetus

 ühekordsed toetused ravimite, abivahendite, proteeside ja muude puuetest 

tulenevate kulude katmiseks

Nende  toetustega  on  valla  sotsiaaltöötaja  hinnangul  võimalik  katta  puudust

kannatavate  või  raskustesse sattunud perede  esmased vajadused.  Sotsiaaltoetuste

osakaal 2015. aasta eelarves on 3,73%.  

2.2.6. Paikkonnas pakutavad sotsiaalteenused 

Kohaliku omavalitsuse poolt pakutavad sotsiaalteenused parandavad inimeste toimetulekut

ning vähendavad ebavõrdsust, kuid ei vasta reaalsetele vajadustele.

Sotsiaaltransporditeenust erivajadusega inimestele osutatakse valla  sõidukitega ja klient

katab osaliselt teenuse kulu. Sotsiaaltransporti  võimaldatakse sõiduks arstile, hooldus- või

taastusravile, rehabilitatsiooniteenusele jm. kogu vabariigi ulatuses.

Eluasemeteenuseks on vallas kasutada 18 sotsiaalkorterit ning 13 munitsipaalkorterit. Ahi-

küttega sotsiaalkorterid on enamasti ühetoalised korterid või kööktoad. 

Sotsiaalkorterites  elab  kokku  14  peret,  14  elanikuga,  nendest  5  on  pensioniealised.

Munitsipaaleluruumides elab 8 peret, milles on 12 liiget. Selleks, et parandada klientide

elamistingimusi,  vajavad  enamik  sotsiaaleluruume  vajavad  põhjalikku  renoveerimist  ja

kaasajastamist. 

Koduhooldusteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad isi-

kul harjumuspärases keskkonnas paremini toime tulla. Lääne-Nigula vallas osutatakse ko-

duteenust 31 Lääne-Nigula valla kodanikule, kellest puudega on 20.

Sotsiaalnõustamisega tegelevad oma igapäevases töös kõik valla  sotsiaaltööspetsialistid,

kes jagavad vajalikku teavet sotsiaalsetest õigustest, abivõimalustest, nõustavad ning tee-

vad võrgustikutööd elanike sotsiaalsete probleemide lahendamisel.
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Erihoolekandeteenust korraldatakse  läbi  Sotsiaalkindlustusameti ning  teenust   osutavad

Lääne-Nigula valla piirkonna elanikele erinevad riiklikud hoolekandeasutused üle Eesti.

Üldhooldusteenuse vajadus pidevalt  suureneb.  Vallas  võimaldavad  üldhooldusteenust

eelkõige valla omandis olevad kaks üldtüüpi hooldekodu, Oru Hooldekodu, milles on 50

kohta ja Risti Hooldekodu, milles on 30 kohta.  Lääne- Nigula valla elanikud on hooldus-

teenusel ka teistes hoolekandeasutustes, sest alati ei ole vabu hoolduskohti oma valla  hool-

dekoduses pakkuda.

Üldhooldusteenusel, mille eest osaliselt tasub vald on kokku 13 inimest. ( märts 2015)

Tugiisikuteenus on määratud kahele lapsele ja ühele erivajadusega täiskasvanule.

Saunateenust ja  pesupesemise teenust võimaldab  eakatele ja vähekindlustatud isikutele

Oru Hooldekodu ja Taebla Kultuuri-ja spordikeskus  ning sooja sööki piirkonna eakatele

Risti Hooldekodu.

Koostöös  Haapsalu  toidupangaga  saavad  vähekindlustatud  pered  sotsiaaltöötajate

vahendusel üks kord nädalas toidupaki. Valla eelarvest rahastatakse suurperedele antavat

jõulupakki.

Valla  sotsiaaltöötaja  sõnul  on  sotsiaaltranspordi  ja  kaasaegsetele  tingimustele  vastavate

sotsiaaleluruumide  vajadus   suurem,  kui  vald  pakkuda  suudab.  Kuna  tegemist  on

valdkonna  suure investeerimisvajadusega, siis eelarve piiratud võimaluste tõttu otsitakse

variante, kuidas täiendavat rahastust taotleda erinevatest projekttegevustest. Sihtrühmades

abivajajate  vähesuse tõttu  on raske välja  arendada spetsiifilisi  teenuseid.  Seetõttu  tuleb

teenused tagada koostöös  teiste  piirkonnas  asuvate kohalike omavalitsustega.  Vajadusel

võimaldatakse valla osalusel  järgmisi teenuseid - juriidiline nõustamine, võlanõustamine,

psühholoogiline nõustamine, invatransport, varjupaigateenus jne.

Ajutiselt  peavarjuta  jäänud  inimeste  integreerumiseks  tavaellu  kasutatakse  Haapsalu

Sotsiaalmaja, Samaaria Misjoni ja Haapsalu Varjupaiga teenust. 

2.3. Kaasatus kogukonna tegevustesse

2.3.1. Kogukonna motivaatorid 

Kogukonna oluliseks motivaatoriks on kohaliku omavalitsuse tunnustus erinevate tegevus-

te ja ettevõtmiste eest.

Tunnustatakse vallas kehtestatud korra järgi ning seeläbi väärtustatakse inimest nii avali-

kus-, era kui ka kolmandas sektoris.
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Vallas tähtsustatakse ning tunnustatakse hariduse omandamist, kodukaunistamist, vabataht-

likku tegevust jne. Vallas makstakse haridusstipendiumi kõrgkoolis, kutseõppes või güm-

naasiumi lõpuklassis õppijale. 

2.3.2. Elanike kaasamine

 Vallakodanike  informeerimine kui kõige levinum kaasamine,  toimub regulaarselt

valla kodulehe ning kord kuus valla iga pere postkasti jagatava vallalehe kaudu.

Aktiivselt vahendab vallavalitsus infot sotsiaalmeedias FB kaudu.  Nooremapool-

sed inimesed kasutavad aktiivselt sotsiaalmeediat ja kodulehte,  vanemad inimesed

saavad infomeeritud läbi vallalehe.

 Otsene kaasamine toimub vallavolikogu alaliste komisjonide töö kaudu.

Komisjonide töösse on kaasatud inimesi kõikidest valla piirkondadest. 

Inimesed  saavad kogukonna  tegevustesse  olla  kaasatud  ka  erinevate

kodanikuühenduste kaudu, külaseltsid, kultuuri- ja spordiklubid jm. ühendused. 

Asulaseltsid  on  asutatud  Taeblas,  Võntkülas,  Turvalepas,  Kuijõel,  Kirimäel,

Keedikas,  Paliveres,  Kärblas,  Piirsalus,  Ristil,  Nigulas,  Seljakülas,  Salajõel.

Tegutsevad mitmed spordiklubid ja kultuuriühendused – Orienteerumisklubi Okas,

Taebla Valla Spordiklubi, Oru Spordiklubi, Palivere Spordiklubi, Risti Spordiklubi,

Põldotsa Rahvaspordiklubi, Suusaklubi Sula, Räime Kultuuri- ja Vabaajaselts, Risti

Rahvaselts jne. Vallas on kehtestatud kord kodanikuühendustele ja spordiklubidele

tegevustoetuse maksmiseks.

 Levinud on kaasamine külavanemate ja nn sädeinimeste võrgustiku kaudu. Vallava-

litsus omab kõigi külavanemate ja sädeinimeste kontakte.

 Aeg-ajalt  korraldatakse  omavalitsuse  algatusel  erinevaid  küla-  või  piirkondlikke

rahvakoosolekuid, samuti külaelukomisjoni laiendatud istungeid, kuhu kutsutakse

lisaks komisjoniliikmetele ka teisi huvilisi.  Võimalust on kasutatud näiteks piir-

kondlike arengukavade koostamiseks, teatud kohaliku probleemi või olukorra tut-

vustamiseks,  külavanema valimise  vajaduse  selgitamiseks,  planeeringute  tutvus-

tamiseks jne. Mitmeid kohtumisi ja arutelusid külade inimestega toimus sel moel

valla arengukava koostamise käigus. Probleemiks mõnes külas on rahva vähene ak-

tiivsus  ja  motiveeritus,  mille  põhjusteks  võib  olla  infosulg  või  pakutavad  või-

malused ei ole inimeste jaoks atraktiivsed ja köitvad.

 Valla ettevõtjate ümarlaud
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Vähemalt kord aastas korraldab vallavalitsus valla ettevõtjatele ümarlaua, kus vahetatakse

infot vallaeluga seotud olulistel teemadel- haridusest, tööturu olukorrast, investeeringutest.

2.3.3. Kultuurielus osalemine ja tarbimise võimalus

Ülevallalised kultuuri- ja spordiüritused tugevdavad vallaelanike kokkukuuluvustunnet ja

elanike kodukoha identiteeti. Kultuuri ja spordiga tegelemiseks on Lääne-Nigula vallas

head võimalused. Toimuvad piirkondlikud  traditsioonilised kultuuri-  ja spordiüritused

nagu näiteks külade päev, kihelkonnanädal,  külade kokkutulekud, vabariigi aastapäeva

tähistamine, kadrilaat,  jõuluüritused lastele ja eakatele, jaanipäeva üritused, Marimetsa

Kapp X Palivere rattamaraton (459 osalejaga),  orienteerumiskolmapäevakud,  discgolfi

seeriavõistlus  jne.  Huvi-  ja  spordiringid  on  kõigis  suuremates  piirkondades  –  Ristil,

Paliveres,  Taeblas  ja  Orul.  Tegeleda  saab  erinevate  pallimängudega,  saalihoki  ja

jõutreeninguga, discgolfi, orienteerumise, jalgrattaspordi, jooksmise, kepikõnni, talvisel

ajal  suusasatamise,  lumelauaspordi,  kelgutamisega,  võimlemise,  linetantsu,  zumba  ja

rahvatantsuga,  osaleda kunsti- ja käsitööringides. Valla territooriumil on 3 muuseumi, 4

raamatukogu, 4 koolisaali,  5 spordisaali,  2 seltsimaja saali,  2 kirikut,  4 noortekeskust,

Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskus1  , 

Suvehooaja  ühistegevuspaikadeks  on  kujunenud   Oru  park,  Piirsalu  park,  Kuijõe

külaplats,  Risti  park,  Kuliste  Aas,  Võntküla  külaplats,  Kirimäe  külaplats,  Turvalepa

külaplats,  Keedika  külaplats  jne.  Taeblas  arendatakse  vabaõhuürituste  platsiks  Taebla

Tammepark. 

2.3.4.  Naabrivalve piirkondade arv

Naabrivalve piirkondade loomine aitab võimaliku kuritegevuse varase märkamise kaudu

parandada kogukonna turvalisust ning ka heakorda, tõsta elanike tihedama omavahelise

suhtlemisega sotsiaalset sidusust.  Lääne-Nigula valla territooriumil on moodustatud kuus

1

 discgolfi  rada  9  korviga,  mobiilorienteeumise  püsirada  21  kontrollpunktiga,  3

valgustatud kelgu-  ja  lumelauanõlva,  1,5 km valgustatud jooksu-  ja  suusarada,  erineva

raskusastmega suusa-, jalgratta-, jooksu- ja kepikõnnirajad ca 20 km.
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naabrivalve sektorit: 1 Kirimäe külas, 2 Linnamäe külas, 1 Keedika külas ja 2 Piirsalu kü-

las.

Vallas  suurenenud  varguste  arv  2014.  aastal  osutab  vajadusele  rakendada   turvalisuse

suurendamiseks lisameetmeid, milleks üks olulisemaid on koostöös politseiga taaselustada

ning käivitada uusi naabrivalvepiirkondi. 

III.  LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK 

ARENG

Terviseteadlikkusele ja tervist säästvale käitumisele pannakse alus lapse- ja noorukieas,

mistõttu  on  vajalik  pöörata  tähelepanu  laste  ja  noorte  tervisliku  arengu  tagamisele

(Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020, 2012). Laste tervist mõjutavad peresuhted,

kodused  elamistingimused  ning  lähedaste  eluviisid,  sotsiaalne  võrgustik,  lasteaia-  ja

koolikeskkond.

3.1. Laste arv kohalikus omavalitsuses

Laste arv Lääne-Nigula vallas kahaneb (Joonis 15) nagu kogu Eestis keskmiselt (LISA 1).

Aastatel  2004-2014 on laste  arv  vähenenud  352 võrra  ehk  peaaegu kahekordselt  valla

suurima kooli  Taebla  Gümnaasiumi  õpilaste  arvu võrra  (2014/  2015 õppeaastal   õppis

Taebla Gümnaasiumis 190 õpilast).
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Joonis 15. Laste arv Lääne-Nigula vallas aastatel 2003-2014. Allikas: 

Statistikaamet.

3.2. Laste arv haridusasutustes 

Laste arv haridusasutustes  näitab üldist  langustendentsi  (Tabel  4  ja  5),  mis  on otseselt

seotud  sünnistatistikaga.  Taebla  Gümnaasiumis  ei  avata  2015.  aastal  10.  klassi,  kool

reorganiseeritakse ümber põhikooliks alates 2017. aastast. Oru kooli õpilaste arv on aastal

2014 erandlikult suurenenud teistest omavalitsustest  õppima asunud õpilaste arvelt.

Tabel 3. Laste arv Lääne-Nigula valla koolides aastatel 2008-2014. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Taebla 
Gümnaasium 277 238 220 206 196 196 190

Oru Kool 78 75 69 84 89 91 102

Palivere Põhikool 104 97 92 87 74 74 75

Risti Põhikool 72 61 60 62 71 61 65
Õpilaste arv 
kokku 531 471 441 439 430 422 432

Tabel 4. Laste arv Lääne-Nigula valla lasteaedades aastatel 2008-2014.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Taebla 66 71 73 72 70 63 65
Palivere 65 61 57 53 51 46 43
Linnamäe 36 36 38 33 35 36 38
Risti 33 33 31 33 29 33 32
Laste arv
kokku 200 201 199 191 185 178 178

3.3. Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond 

Lastele  ohutu  keskkonna  hindamine  on  oluline  õnnetuste  ja  vigastuste  ennetamiseks.

Mitme  valla  haridusasutuse  juures  vajab  muutmist  liikluskorraldus,  lasteaedade

mänguväljakute  teekatted  parandamist  ning  mänguvahendid  turvalisemate  vastu  välja

vahetamist.  Risti  ja  Palivere  koolis  esineb   probleeme  nõuetekohase  sisetemperatuuri

tagamisega. Valgustus valla haridusasutustes vastab nõuetele.
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3.4. Tervist edendavad lasteaiad 

Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku kuuluvad Risti ja Taebla lasteaed.

 Risti lasteaias korraldatakse terviseedenduse raames mitmeid tegevusi, näiteks  aastaaja

matkad, sportlikud üritused peredele, lasteaia spordipäevad, liikumisüritused, tervisliku

toidu päevad, sügisandide näitused õppekäigud perearsti ja hambaarsti juurde, ennetavad

tegevused, temaatiliste etenduste külastamine.

Taebla  Lasteaias osaletakse  loodusõppeprogrammides,  koolitatakse   õpetajaskonda  ja

lapsevanemaid,  menüüs  kasutatakse  mahetoiduaineid,  toimuvad  temaatilised

teatrikülastused,  tervisenädal,  südamenädal,  õuemängud  koostöös  Palivere  lasteaiaga,

retseptikonkurss,  metsaistutamise  päev,  osaletakse  kohalikel  ja  maakondlikel

terviseüritustel.

Palivere ja Linnamäe lasteaedades on traditsiooniks kujunenud  lastes tervislikku eluviisi

kujundavateks  tegevusteks  südamenädala  tähistamine,  leiva-,  piima-,  salatinädala

üritused,  tervisliku  ja  mitmekesise  toidu  pakkumine,  teadlikkuse  tõstmine  tervislikust

toitumisest, spordipäevad ja matkad erinevatel aastaaegadel.

3.5. Tervist edendavad koolid  

Tervist edendavate koolide võrgustikku kuuluvad Oru Kool ja Palivere Põhikool.

Mõlemas  koolis  on  tervisele  suunatud  tegevused  tihedalt  õppeprogrammi  põimitud  –

südamenädalad,  näidistreeningud   (jooga,  hip-hop),  orienteerumisvõistlused;  tervislike

salatite valmistamine õpilaste poolt. Suurt rõhku pannakse õuesõppele -  organiseeritakse

sportlikke perepäevi, matku.

Lastele ja lapsevanematele on läbi viidud koolitusi internetiturvalisusest, samuti alkoholi,

suitsetamise, narkootikumide kahjulikust mõjust.

3.6. Terviseteenus haridusasutustes

Taebla lasteaias on tervishoiutöötaja, kes juhib traumaennetustegevust, jälgib turvalisuse

nõudeid,  tervisliku  päevakava  ja  toitumise  põhimõtete  rakendamist.  Palivere  lasteaia

meditsiiniõde  osutab  teenust  ka  Palivere  Põhikoolis.  Perearstidel  Taeblas,  Ristil  ja
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Linnamäel on leping koolide õpilaste iga-aastaseks profülaktiliseks läbivaatuseks (Lääne-

Nigula valla arengukava 2014-2022, 2014 .)

Kõigis  valla  koolides  ja  lasteaedades   töötavad  logopeedid  ning  Oru  koolis  ja  Taebla

gümnaasiumis on lisaks tavaõppele ka  lihtsustatud õppekavaga klassid. Kõikides koolides

võimaldatakse vastavalt  õpilaste  vajadustele  individuaalset  õppekava,  parandusõpet  jne.

Liitpuudega  õpilaste  lähim  õppeasutus  on  Haapsalu  Viigikool,  nõustamisteenuseid

õpilastele ja lapsevanematele võimaldab Haapsalu Rajaleidjakeskus.

3.7. Toitlustus haridusasutustes

Kõik valla õpilased saavad süüa tasuta koolilõunat. Pikapäevatoidu kulud kannab

lapsevanem osaliselt,  tasudes toiduainete maksumuse eest.  Kõik  haridusasutuste

toitlustuskohad vastavad kehtestatud  nõuetele. Oru Koolis sööb lõunat keskmiselt

95 last, sh 41 pikapäevatoitu, Palivere Põhikoolis sööb lõunat keskmiselt 62 last, sh

pikapäevatoitu 11 last, Taebla Gümnaasiumis sööb lõunat keskmiselt 161 last, sh

pikapäevatoitu  22  last,  Risti  Põhikoolis  sööb  lõunat  keskmiselt  51  last,  sh

pikapäevatoitu 36 last. Lääne-Nigula vallas on neli lasteaeda, kus pakutakse kolm

söögikorda  päevas.  Teenust  kasutavad  keskmiselt  Ristil  21  last,  Taeblas  37,

Linnamäel 20 ja Paliveres 26.

3.8.  Koolikohustuse täitmine 

Haridustee  katkemine  ja  rahvastiku  tervis  on  omavahel  seotud.  Mida  madalam  on

hariduslik tase, seda halvemad on tervisenäitajad ning lühem keskmine eluiga. (Rahvastiku

Tervise Arengukava 2009-2020, 2012).  Valla koolide direktorite andmetel koolikohustuse

täitmisega koolides suurt probleemi ei  ole ja selles osas tehakse tihedat koostööd valla

sotsiaaltöötajatega. 

3.9 Alaealiste komisjonis arutatud esmas- ja   korduvjuhtude arv vanuse lõikes

Lääne Maakonna Alaealiste  komisjoni  sekretäri  hinnangul  jõuab Lääne-Nigula  vallast

alaealiste komisjoni umbes kümmekond juhtumit aastas (LISA 2). Probleemid seaduse
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täitmisega sagenevad 12-14 aasta vanuste laste puhul. 2014. aastal pandi Lääne-Nigula

valla  alaealiste  poolt  toime  järgmisi  seaduserikkumisi  –  varavastased  süüteod,

tubakaseaduse rikkumine,  kehaline väärkohtlemine, võõra asja omavoliline kasutamine

isikute  grupi  poolt,  omavoliline  sissetung,  vargus,  omavoliline  sissetung isikute  grupi

poolt. Mõjutusvahendina  kohaldas  alaealiste  komisjon  järgmisi  meetodeid  –  hoiatus,

lepitus,  üldkasulik  töö,  noorteprogrammi  suunamine,  kriminaalhooldusametniku,

lastekaitse spetsialisti ja Rajaleidja Keskuse spetsialistide juurde vestlusele suunamine.

3.10. Alaealiste süütegude arv 

Alaealiste süütegude arv üldiselt on perioodil 2008 (126 juhtumit) – 2014( 20 juhtumit) 

siiski tunduvalt vähenenud (Joonis 16). Allpool piirkonnapolitseiniku kommentaar selle 

positiivse trendi võimalikest tagamaadest.

Joonis 16. Alaealiste süütegude arv. Allikas: Valla konstaabel.

Piirkonnapolitseiniku hinnangul on alaealiste süütegude vähenemisel Lääne-Nigula vallas

mitmeid põhjusi:

 laste  arvu  vähenemine  ja  muutunud  elustiil  –  palju  aega  veedetakse  arvutis,

klassikalisi vargusi ja sissemurdmisi on seetõttu vähem;

 politsei  pöörab  suurt  tähelepanu  ennetustööle  –  loengud  koolides,  lastevanemate

koosolekutel.  Teadlikkuse  tõstmiseks  on  korraldatud  Politsei,  Päästeteenistuse,

Maanteeameti , Punase Risti ühisprojekt „Kaitse end ja aita teist“, kus  teadmiste
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jagamine  on  seotud  temaatiliste  mängude,  reaalseid  ohuolukordi  lavastavate

jõustruktuuride demonstratsioonesinemistega;

 kasutatakse leebemat metoodikat – pigem vesteldakse kui karistatakse, selgitatakse

rikkumist ja antakse lapsele võimalus ennast parandada;
 alaealiste  pidev  jälgimine  –  politsei  külastab  oma  tavapäraste  patrullide  ajal  ka

koole, noortekeskusi jne.;
 koolid  piiravad  kodukorra  reeglitega  võimalusi  suitsetamiseks  ja  tugevdavad  ise

järelvalvet;

 helkurite  ja  jalgrataste  korrasoleku  tihedam  kontroll  on  lastes  distsipliini

tugevdanud.

Eraldi väärib mainimist oluliselt paranenud sektoritevaheline infovahetus ja 

koostöö:

 koolid annavad politseile teada pidude toimumisest, suitsetamisega vahele jäämisest 

jm rikkumistest, mis nõuavad politsei suuremat tähelepanu;

 koostöö sotsiaaltöötajatega on paranenud, hea infovahetus tagab abivajajale 

erinevate spetsialistide mitmekülgse tähelepanu;
 politsei on kuritegude ennetustööga jõudnud ka lasteaedadesse. 2015 aasta kevadel

viidi  läbi  kõikides  valla  lasteaedades  koostöös   politsei,  ohvriabi  ja

sotsiaaltöötajatega  ümarlaua,  kus  arutleti  koos  lasteaia  õpetajatega  varajase

märkamise teemal. Kokkusaamiste  eesmärk oli julgustada kasvatajaid märkama, ära

tundma ohuolukordi  ja sellest teavitama nii politseid kui sotsiaaltöötajaid, et saaks

tegeleda laste ja perede probleemidega võimalikult varases staadiumis. 

3.11. Laste ja noortega tegelevad asutused 

Valla  koolides  on  lastel  ja  noortel  on  võimalik  tegeleda  muusika,  spordi,  rahvatantsu,

kunsti, käsitöö, peotantsu,  puutöö, laskmise, võimlemise, instrumendi- ja liiklusõppega,

osaleda teadusringis. Alates 2015/16 õppeaastast alustas Risti Põhikoolis tööd Haapsalu

Muusikakooli pärimusmuusika osakond. Muusikaõpingud toimuvad Risti Põhikoolis, kes-

tavad 7 aastat ja lõpetaja saab Haapsalu Muusikakooli lõputunnistuse.  Valla noored käivad

Haapsalu linnale kuuluvates huvikoolides, Haapsalu Muusikakool, Haapsalu Kunstikool,

Läänemaa Spordikool ja Haapsalu Huvikeskus. Huvikoolide töös osaleb EHIS-e andmetel

hetkel 83 õpilast,  mis  on 20,29 % Lääne-Nigula valla  koolide õpilastest.  Huvihariduse
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osakaal Lääne-Nigula valla eelarve mahust (põhitegevuskuludest ja investeerimistegevus-

test) on 1,03%.

 Noortekeskused asuvad Nigulas,  Paliveres,  Taeblas  ja Ristil.  Noortekeskus plaanitakse

sobivate  ruumide  leidmisel   rajada  ka   Linnamäele.  Keskustes  on  võimalus  mängida

õhuhokit,  lauatennist,  koroonat,  piljardit,  lauamänge,  laulda  karaoket,  kasutada

muusikakeskust  ja   helitehnikat,  sõita  trikiratastega.  Tegutsevad puutöö-,  kokanduse-  ja

kunstiringid, korraldatakse ekskursioone, matku, koolitusi, filmiõhtuid. 

3.12.  Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks teenuste 

kättesaadavust 

Laste  ja  noorte  mitmekülgse  arengu  soodustamiseks  tegutsevad  koolide  ja

noortekeskuste  juures   erinevad  huviringid.  Lääne-Nigula  valla  ja  erinevate

vabaühenduste  koostöös  on  toimunud  lastelaagrid  valla  lastele  koos  erinevate

tegevustega.  Vähekindlustatud  perede  lastele  kompenseeritakse  osalemine

sotsiaalsete meetmete kaudu.

Lasteaiakohti vallas tervikuna on  piisavalt, kuid tulenevalt vanemate elu- ja töökohadest,

on järjekorrad on Risti ja Linnamäe lasteaias. Lastele ja noortele võimaldatakse  õppe- ja

karjäärinõustamine  SA Innove Rajaleidja Keskuse kaudu 

Lääne-Nigula valla laste ja noorte turvalise ning tervisliku arengu valdkonna positiivsete

külgedena  võib  kokkuvõtteks  välja  tuua,  et  lasteaedades  ja  koolides  on  hea  tervise

hoidmisele  suunatud  tegevused  ja  üritused  tihedalt  õppeprogrammi  põimitud.  Lastel  ja

noortel  on  võimalik  osaleda  paljudes  huviringides  ja  noortekeskuste  töös.  Alaealiste

süütegude arv on  vähenenud,  millel  on lisaks  politsei  ja  sotsiaaltöötajate  ennetustööle

oluline positiivne osakaal ka noortekeskuste tööl ning head võimalused huvitegevuseks.

Positiivne on, et valla lasteaedade ja koolide juhid pakkusid laste turvalist õpikeskkonda

käsitlevates probleemides aktiivsete kogukonna liikmetena välja ka võimalikke lahendusi.

Turvalisuse seisukohast vajavad tähelepanu järgmised probleemkohad:
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Linnamäe lasteaed

 territooriumit piirav võrkaed vajab uuendamist;

 õueala  asfaltkattega teed vajavad uuesti asfalteerimist, värava ette koguneb 

sademevesi;

Risti lasteaed

 lasteaia hoone ja õueala  asuvad tiheda liiklusega  tänava ääres, mistõttu on 

vajalik liikluskorralduslike märkide paigaldamine sobivasse asukohta. 

  Lasteaia territooriumil asuvad kergteed vajavad õuealal puuduvad 

liiklusväljak ja jalgpalliväravad

Taebla Lasteaed

● Piirdeaed vajab korrastamist;

● Lasteaia siseteed tuleb uuesti asfalteerida

● Hoovialal asub veel amortiseerunud mänguväljakute elemente

Palivere lasteaed

  Lasteaia kõrval oleva teelõigu liikluskorraldus vajab turvalisemaks 

muutmist 

 mänguväljakul olev teel likvideerida  ohtlikud augud;

 õueala turnimis- ja ronimisvahendid on  osaliselt vananenud ja  vajavad 

välja vahetamist.

Palivere Põhikool

 Turvalise koolitee tagamiseks rajatakse Palivere- Vidruka kergliiklustee ja 

korrastatakse Lähtru tee esine kergliiklustee  

 Risti Põhikool

 Kooliesise tänava  liikluskorralduse ohutumaks muutmine

 Renoveerida koolihoone trepikojad ( ohtlikult kulunud trepiastmed)

Taebla Gümnaasium

 Seoses koolivõrgu ümberkorraldusega rajatakse kaasaegne ja nõuetele 

vastav uus koolihoone koos staadioni ja spordirajatistega. 

IV TERVISLIK  ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND

Tervislik  elu-  ja  töökeskkond  on  oluline  kõigile  ühiskonnaliikmetele,  aidates  oma

võimalusi  nendes  valdkondades  maksimaalselt  rakendada.  Inimest  ümbritsev  keskkond
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mõjutab  terviseseisundit  sageli  enam,  kui  seda  tajutakse,  ohutegurite  negatiivne  mõju

nimese  tervisele  võib  ilmneda pika  aja  möödudes.  Seetõttu  on  teadlikkuse  tõstmine  ja

tervist mõjutavate tegurite pidev seire väga olulised. (Rahvastiku tervise arengukava 2009-

2020, 2012.).

4.1 Keskkonna mõjurid 

   Joogivesi  on  oluline  elukeskkonna  tegur,  mis  mõjutab  inimeste  tervist  ja

elukvaliteeti. Väga suur rauasisaldus (üle 5 mg/l) võib ohustada tervist (Saava &

Indermitte,  2005).  Valla  elanikke  joogiveega  varustavad  rekonstrueeeritud

puurkaevud Taeblas, Paliveres Ristil ja Linnamäel on koos veetöötlusjaamadega,

mis eemaldavad selle piirkonna põhjavees sisalduva liigse raua liivafiltrite abil.

Linnamäe veetöötlusjaam on nõuetele vastava joogivee tagamiseks ka fluoriidide

ärastusega.  Piirsalu  kvaliteetne  põhjavesi  ei  vaja  täiendavat  puhastamist.

Probleemiks  on  tsentraalse  ühisveevärgiga  katmata  Vana-Taebla  asum.  Kogu

joogivee  kvaliteedi  kontroll  käib  kontrollikava  alusel,  mille  on  kinnitanud

Terviseameti  kohalik  osakond.  Käivitatud  on uued reoveepuhastid  Linnamäel,

Paliveres,  Taeblas  ja  Ristil,  reoveepuhastite  väljundi  heitveeproovid  vastavad

valla  veemajandust  haldava  Haapsalu  Veevärgi  spetsialisti  hinnangul  vee

erikasutusloa nõuetele. Välja tuleb ehitada Vana-Taebla reoveetorustik.  Avalikud

supluskohad Lääne-Nigula vallas hetkel puuduvad.

 Õhk

        Paikseid on õhusaasteallikaid vallas vähe, põhiliselt on nendeks kohalikud    

katlamajad. Põllumajandusettevõtete poolt toodetav õhusaaste jääb normi piiresse, 

tööstusettevõtted reostavad õhku kõige vähem. 

 Jäätmekäitlus

Lääne-Nigula vallas on korraldatud jäätmevedu, mille kohaselt on komplektselt, keskkon-

nasäästlikult ja ökonoomselt organiseeritud jäätmevedu. Ohtlike jäätmete äraandmiseks

on maakonnas eraldi jäätmejaam. 

Jäätmete sorteerimine on seadusega tehtud kohustuslikuks, kuid jätkuvalt on vaja läbi viia

inimeste teavitamist jäätmete sortimise vajalikkusest ning luua soodsaid võimalusi sor-

teeritud jäätmete ära andmiseks. Tõhustada tuleb elanikkonna teavitamist olmejäätmete
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käitlemise osas, sageli esineb olmejäätmete põletamist, pinnasesse matmist, mis on nii

tervise- kui  keskkonnohtlik tegevus.

Jäätmekäitlusega  tegeleb  vallas  AS  Eesti  Keskkonnateenused.  Vallavalitsus  korraldab

igal aastal suurjäätmete kogumist ning koostöös teiste omavalitsustega ohtlike jäätmete

ning elektroonikajäätmete kogumisringi. 

Taebla,  Palivere,  Risti  ja  Linnamäe  kauplustes  võetakse  vastu  klaastaarat  ja  plastik-

pudeleid. 

 Muud mõjurid

Aeg-ajalt esineb valla territooriumil probleeme hulkuvate loomadega, varjupaiga teenust

ostetakse  vajadusel  Läänemaal  asuvatelt  loomade  varjupaikadelt.   Probleemiks  on

maastikupilti  reostavad,  ohtlikud  ja  kasutusest  väljalangenud  endised  põllumajandus-,

töötus-  ja  militaarehitised.  Nende  lammutamisega  paraneb   piirkonna  esteetiline

väljanägemine   ja  propageeritakse  materjalide  taaskasutust.  Esmajärjekorras  tuleb

lammutada  asulates  asuvad  ehitised.  Kokkuvõtteks  võib  öelda,  et  Lääne-Nigula  valla

elukeskkond  on  üldiselt  puhas    joogivee-ja  reoveekäitlus  on  nõuetekohane,  olulisi

õhusaasteallikaid ei ole, jäätmekäitlus on organiseeritud. 

4.2 Transport ja teedevõrk

Lääne-Nigula  valla  asendist  tulenevalt  katab   teedevõrk  ja  transpordikorraldus   valla

inimestele  hea ühenduse Tallinna ja Haapsaluga.  Edasi  võiks  arendada kergliiklusteede

võrku,  kuna  olemasolevad  kergliiklusteed  leiavad  valla  elanike  poolt  tihedat  kasutust.

Lääne-Nigula valla kergliiklusteed asuvad Taebla alevikus, Palivere alevikus, Linnamäel ja

Risti alevikus.  Lisaks on planeerimisel Palivere alevikus Lähtru tee äärde kergliiklustee

Haapsalu maanteest Tehase bussipeatuseni ning Vidruka tee ja Haapsalu maantee vaheline

kergliiklustee Ääsmäe-Rohuküla põhimaantee äärde.  Kergliiklusteede maht on ligikaudu

üle 4500 meetri. Tulevikus on mõistlik ühendada Taebla ja Rannaküla ristmiku kergliiklus-

tee ja  Räägu ja Rannaküla teeristi lõigud. 

Lääne-Nigula  valla  kergliiklusteed  asuvad  Taebla  alevikus  (Taebla  –  Pälli  -  Nigula),

Linnamäel (Linnamäe – Räägu) ja Risti alevikus.  Taebla aleviku kaks piirkonda (Vana-

Taebla  ja  keskasula)  on omavahel  jalgteega  sisuliselt  ühendamata. Teed ja  tänavad on

valdavalt  valgustatud,  kuid  tänavavalgustusrajatised  on  amortiseerunud  ja  valgustid

ebaökonoomsed, mistõttu  kasutatakse kokkuhoiu eesmärgil  tänavavalgustuse osalist  või
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täielikku väljalülitamist suveperioodil ja südaöisel ajal. Turvalisuse suurndamiseks tuleb

rekonstrueerida kogu valla tänavavalgustus tänapäevaseks led-valgustuseks. 

Kogu valla raames tuleb koostada liiklusohutuse audit, kus peaksid selguma liiklusohtlikud

kohad ning ettepanekud nende likvideerimiseks.

4.3 Inimkannatanutega liiklusõnnetused 

2014.  aastal  toimus  Lääne-Nigula  vallas  võrreldes  paari  eelneva  aastaga  tunduvalt

rohkem  inimkannatanutega  liiklusõnnetusi.  Maanteeameti  spetsialist  kommentaari

kohaselt  on  arvestades  valla  elanike  arvu  ja  õnnetuste  arv  suhet  tegemist  vabariigi

mastaabis keskmise näitajaga. Analüüsides tema saadetud materjale selgus, et 2012-2014

aastate  liiklusõnnetused  Lääne-Nigula  vallas  on  juhtunud  pigem põhimaanteedel,  kui

kõrvalmaanteedel,  mille  järgi  võib  arvata,  et  õnnetuste  arvu  kasvu  võivad  olla

põhjustanud vallast läbi sõitvad juhid. Haapsalu politseijaoskonna juht on toonud 2014.

aasta  liiklusõnnetuste  suurenemise  põhjustena  Läänemaal  patrullide  arvu  ja

liiklusjärelevalve  alase  tegevuse  vähenemise,  mis  võib-olla  ka  Lääne-Nigula  valla

inimkannatanutega liiklusõnnetuste arvu kasvu üks põhjustest.

 

Joonis 17. Inimkannatanutega liiklusõnnetused Lääne-Nigula vallas. Aastatel 2003-

2014. Allikas: Tervise Arengu Instituut (2003-2013), Maanteeamet (2014).

Tervise Arengu Instituudi andmebaasi järgi ei toimunud aastatel 2009-2011 Lääne-

Nigula vallas ühtki surma põhjustanud liiklusõnnetust. 2012 aastal oli üks, 2013

aastal üks  ning 2014 aastal kaks hukkunuga liiklusõnnetust. 

4.4 Tabatud joobes sõidukijuhtide arv 
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Tabatud  joobes  sõidukijuhtide  arv  Lääne-Nigula  vallas  on  viimastel  aastatel

vaadeldava  perioodi  (2003-2014)  madalaim  (Joonis  18),  selle  näitaja  trend  on

sarnane  ka  Lääne  maakonnas.  Piirkonna  politseinik  tõi  tabatud  joobes

sõidukijuhtide arvu vähenemise põhiliste põhjustena välja seaduste karmistamise

ning  muutunud  olukorra  majanduses  –  majandusliku  heaolu  aastate  möödudes

ollakse ka liikluses kaalutlevama käitumisega. Võimalikuks põhjuseks võib siiski

olla ka eelpool mainitud liiklusjärelevalve patrullide vähenemine.

Joonis 18. Tabatud joobes sõidukijuhtide arv Lääne-Nigula vallas aastatel 2003-2014. 

Allikas: Tervise Arengu Instituut (2005-2013), Politsei- ja Piirivalveamet (2003, 2004, 

2014).

4.5 Varguste ja kehalise väärkohtlemise juhtude arv paikkonnas 

Kuritegude arv on 2014. aastal võrreldes 2013. aastaga tõusnud nii varguste kui kehalise

väärkohtlemise juhtumite osas (Joonis 19). Kehalise väärkohtlemise juhtumite puhul on

põhiliselt  tegemist  pere-  või  muude  lähedaste  isikute  vaheliste  probleemidega,   mis

alkoholi mõjul on muutunud füüsiliseks vägivallaks.
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Joonis 19. Kuritegude, sh. varguste ja kehalise väärkohtlemise juhtude arv Lääne-

Nigula vallas aastatel 2007-2014. Allikas: Lääne-Nigula valla konstaabel.

Piirkonna politseinik  kommenteeris kuritegevuse statistilise näitaja tõusu järgmiselt:

 inimeste usaldus politsei vastu on tõusnud, mistõttu teatatakse väärtegudest enam;
 lisaks varguste ja väärkohtlemise juhtumitele on toimunud palju eri liiki üksikuid

kuritegusid;
 politsei töö on parenenud – mõned juhtumid on tulnud välja lisaepisoodina teist

liiki kuritöö uurimise käigus;
 tänu paranenud koostööle ohvriabi ja sotsiaaltöötajatega on politsei informeeritus

peredes toimuvast väärkohtlemisest tõusnud – on võimalik algatada uurimine ka

nende  vägivalla  juhtumite  kohta,  millega  ohvrid  algselt  ise  politsei  poole

pöördunud ei ole;
 hea koostöö toimib SA Läänemaa haiglaga,  kes  annab infot  vägivalla  tagajärjel

tekkinud vigastuste kohta juhul, kui isik ei ole sellest politseisse teatanud.
Lisaks vargustele ja kehalise väärkohtlemise juhtudele on Lääne-Nigula vallas 2014. aastal

toime pandud järgmised väär- ja kuriteod: omavoliline sissetung võõrale territooriumile,

sõidukisse  või  piirdega  alale,  vabaduse  võtmisega  ähvardamine,  mõrv,  elatisraha

maksmisest kõrvale hoidumine,  võõra vara omavolilise kasutamise juhtumid, relvaseaduse

rikkumine, lähenemiskeelu rikkumine, tänavakaklus, mõned koolivägivalla juhtumid.

4.6 Tulekahjude arv 

Päästeameti andmetel sai Lääne-Nigula vallas tulekahjudes vigastada aastatel 2007-2009

üks  inimene,  aastal  2008  hukkus  kaks  inimest.  Tulekahjude  arv  vallas  on  vähenenud,

samas kui Läänemaal ning Eestis keskmiselt on näitaja tõusuteel (Tabel 5).

Tabel 5. Tulekahjude arv Lääne-Nigula vallas, Lääne-Eestis ja Eestis keskmiselt 

aastatel 2008-2014. Allikas: Päästeamet.
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Päästeameti  spetsialisti  hinnangul  on  tulekahjude  arvu  vähendanud  suitsuanduri

kohustuslikuks  muutmine,  kulupõletamise  keelustamine,  elanike  teadlikkuse  kasv,

koolitused, vabatahtlike tuletõrjujate ennetustöö.

Tulekahjude arv on aastatega vähenenud, võib arvata, et tuleõnnetuste langustendents näitab

ennetustöö tulemust. 

Päästetöötajate  ja  valla  sotsiaaltöötajate  koostöös  külastati  riskiperede  kodusid,  kus  jagati

ohutusalaseid nõuandeid ja paigaldati tasuta suitsuandureid.

On positiivne, et joobes juhtide ning tulekahjude arv väheneb. Mõlemal juhul võib olla

tulemust andnud riiklike regulatsioonide korrigeerimine – tulekahjude vähenemise puhul

suitsuandurite kohustuslikuks muutmine, kulupõletamise keelustamine ning joobes juhtide

arvu  vähenemisel  karistusseadustiku  karmistamine,  mis  näitab  riigi  tasandil  tehtavate

otsuste tähtsust tervisenäitajate parandamisel. 

4.7 Tööõnnetused 

Tööõnnetuste arv vallas kasvab nagu kogu Eestis (Tabel 6). Tööinspektsiooni spetsialisti

hinnangul  on  tööõnnetuste  sagenemise  võimalikuks  põhjuseks  üldise  õnnetuste  arvu

tõusu kõrval oluliselt paranenud õnnetustest teatamine nii ettevõtete kui arstide poolt.

Tabel 6. Tööõnnetused Lääne-Nigula vallas ja Eestis keskmiselt aastatel 2003-2014

 Allikas: Tööinspektsioon

V  TERVISLIK  ELUVIIS

Lääne-Nigula  valla  kohta  puudub  elanike  tervisekäitumist  kajastav  uuring,  tervislikest

eluviisidest ülevaate andmisel tuginetakse Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise

uuringu piirkondlikele ning Tervise Arengu Instituudi 2011. aasta tervisemõjurite uuringu

Läänemaa raporti andmetele (Tervise Arengu Instituut, 2011b). 

36



Lääne-Nigula valla terviseprofiil 2015-2020

Tervise alast või terviseedenduslikku teavet jagatakse valla infolehes, kodulehel,  külade ja

asutuste  teadetetahvlitel, sotsiaalmeedias, teabepäevadel jne. Kodanikuühendused ja valla

asutused korraldavad  erinevaid terviseüritusi. 

5.1 Subjektiivne tervise enesehinnang  

Eesti  täiskasvanud rahvastiku  tervisekäitumise  uuringu  järgi  oma tervist  heaks  ja  üsna

heaks hindavate inimeste osakaal Lääne regioonis on viimastel aastatel tõusnud nagu ka

Eestis keskmiselt (Joonis 20). 

Joonis 20. Oma tervist heaks ja üsna heaks hinnanud inimeste osakaal Lääne-Eestis 

ja Eestis keskmiselt aastatel 2004-2012. Allikas: TAI, Eesti täiskasvanud rahvastiku

tervisekäitumise uuring.

Terviseprofiili  koostamise  käigus  küsitletud  Lääne-Nigula  valla  perearstid  hindavad

tegelikku  olukorda  teisiti  –  kasvav  südame-veresoonkonna,  hüpertoonia  ja  diabeeti

haigestumiste  trend  näitab  valla  elanike  tervise  olukorra  halvenemist.  Krooniliste

haigustega inimesed, kui nende haigus on nö kontrolli all, võivad anda oma tervisele hea

hinnangu.2011.  aasta  paikkonna  tervisemõjurite  uuringu  Läänemaa  raporti  järgi  esineb

pikaajalisi  kroonilisi  terviseprobleeme  ligikaudu  pooltel  (52%)  uuringus  osalenud

Läänemaa vastajatest (Tervise Arengu Instituut, 2011b). 

5.2 Füüsiline aktiivsus 

Tervise Arengu Instituudi 2011. aasta tervisemõjurite uuringu Läänemaa raporti kohaselt

tegeleb 46% Läänemaa elanikest üks või mitu korda nädalas mõne liikumisharrastusega.

Väheaktiivsed liikujad tõid liikumist takistavate teguritena välja sobiva asukoha puudumist

37



Lääne-Nigula valla terviseprofiil 2015-2020

(16%),  harrastuse  kallist  hinda  (26%),  sobiva  transpordi  puudumist  harrastuskohta

jõudmiseks  (11%),  vajalike  vahendite  puudumist  (16%).  Kõige  suurema  takistusena

liikumisharrastusega tegelemiseks harvem kui üks kord nädalas liikujate seas pidas huvi ja

aja puudumist,  vähest viitsimist  ja väsimust 94% Läänemaa vastajatest,  mis on sarnane

Eesti keskmisega. (Tervise Arengu Instituut, 2011b).  

Lääne-Nigula  vallas  on mitmekesiseid võimalusi  sportimiseks, liikumisharrastusteks  ja

aktiivseks puhkuseks. Valla elanikel on võimalik osaleda erinevatel rahvaspordiüritustel,

kasutada  piirkonnas  asuvaid  kergliiklusteid  kepikõnniks,  jalutamiseks,  jalgrattasõiduks,

rulluisutamiseks ning terviseradasid kõndimiseks, jooksmiseks ja suusatamiseks.

Lääne-Nigula vallal on igas keskuses, Taeblas, Ristil, Paliveres ja Linnamäel oma spordira-

jatised, võimlad, spordiväljakud ja matkarajad. Mitmekesiste spordiharrastustega on või-

maik tegeleda  arendatavas Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse sportimisobjektidel

ja liikumisradadel. Murekohaks on kvalifitseeritud treenerite-juhendajate olemasolu piir-

konnas.

 Spordisündmuste  ning  kõigist  muudest  aktiivsetest  vaba  aja  veetmise  võimalustest  –

tantsuringid, seiklusradade kasutusvõimalused jne kohta edastab informatsiooni valla ko-

duleht,  infoleht,  maakonna leht,  sotsiaalmeedia jne.  Oluline koostööpartner  info vahen-

damisel on maakondlik spordiliit „Läänela“.  Sündmuseid kajastavat teavet  levitatakse ka

vastavasisuliste kuulutuste ja reklaamidega.

5.3 Toitumine

Üheks suureks probleemiks Eestis see, et köögi- ja puuvilju tarvitatakse väga vähe. Puu- ja

köögiviljade söömise sagedus Läänemaal ja Eestis keskmiselt on sarnane. Soovitusliku 5

portsjonit päevas sööb vaid 3% uuringus osalenud Läänemaa inimestest, Eesti keskmine on

2%. (Tervise Arengu Instituut, 2011b.)

Vastajaid,  kes  puu-  ja  köögivilju  üldse  ei  söö  või  söövad  mõned  portsjonid  nädalas

(Läänemaal  57%) iseloomustab  järgmine  koondportree  – alg-  või  põhiharidusega  töötu

mees.

5.4 Ülekaalulised/rasvunud

Ülekaaluliste ja rasvunute osakaal Läänemaal (59%) on sarnane Eesti keskmisele (57%)

(Tervise  Arengu  Instituut,  2011b.)  Ülekaalust  põhjustatud  kroonilised  haigused  toovad

kogukonda aja jooksul juurde mitmeid sotsiaalmajanduslikke probleeme – lisaks inimeste

isikliku  elukvaliteedi  langusele  ka  töövõimetute  arvu  kasvu,  suureneva  sotsiaaltoetuste
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ning –teenuste mahu, mistõttu on ülekaaluliste ja rasvunute suur osakaal kogukonnas pikas

perspektiivis tõsiseks probleemiks, mis vajab sekkumist. 

5.5 Alkoholi tarbimine

Läänemaal  on  alkoholi  tarvitamine  sarnane  Eesti  keskmisele.  2011.  aasta  paikkonna

tervisemõjurite uuringu Läänemaa raporti andmetel oli Läänemaal kuu aja jooksul alkoholi

mitte  tarvitanud  vastajaid  25%,  Eestis  keskmiselt  26%.  Vähemalt  ühe  korra  nädalas

alkoholi tarvitajaid on Lääne maakonna vastanute seas keskmiselt 35%, Eestis keskmiselt

34% ning 1-3 korda kuus alkoholi pruukijaid nii Läänemaal kui Eestis keskmiselt 40%.

Lääne  maakonna  vastajatest  66%  on  nõus,  et  alkoholi  müüakse  spetsiaalsetes

müügikohtades, seega on päris suur osa elanikest valmis selleks, et kohalik omavalitsus

kasutab  seadusejärgset  õigust  kehtestada  oma  piirkonnas  riiklikust  erinev  alkoholi

müümise  kord.  Riiklikust  regulatsioonist  erinevat  alkoholi  müümise  korda  ei  ole  valla

territooriumil kehtestatud.

5.6 Suitsetamine

Igapäevasuitsetajaid  on  Lääne  regioonis  Eesti  täiskasvanud  rahvastiku

tervisekäitumise  uuringus  osalenute  seas  rohkem  ,  kui  Eestis  keskmiselt.

Mittesuitsetajate  osakaal  suureneb,  mis  annab  märku  elanikkonna

terviseteadlikkuse tõusust (Joonis 21).

Joonis 21. Igapäeva- ja mittesuitsetajate osakaal rahvastikust Lääne-Eestis ja Eestis 

keskmiselt aastatel 2004-2012. Allikas: TAI Eesti täiskasvanud rahvastiku 

tervisekäitumise uuring.

Paikkonna  tervisemõjurite  uuringu  kohaselt  soovib  suitsetamisest  loobuda  77%  Lääne

maakonna vastanud igapäevasuitsetajatest, (Tervise Arengu Instituut, 2011b), mis on hea

näitaja  inimeste valmisolekust muuta tervisekäitumist positiivsemas suunas.
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5.7 Narkootiliste ainete kättesaadavus ja tarbimine 

Paikkonna tervisemõjurite 2011. aasta uuringu järgi leidis  Läänemaa vastajatest 28% ja

Eestis keskmiselt 23%, et soovi korral on neil võimalik hankida kanepit. Sarnaselt Eesti

keskmisega  leidsid  19%  Läänemaa  vastajatest,  et  neil  on  võimalik  hankida  ka  muid

narkootikume  nagu  ecstasy,  amfetamiin,  kokaiin,  heroiin.  Elu  jooksul  vähemalt  korra

kanepit tarvitanuid on Läänemaal ja Eestis keskmiselt 20%, teisi narkootikume vähemalt

korra tarvitanuid on 10% nii Läänemaa vastanute seas kui ka Eestis  keskmiselt. Toodud

andmed  näitavad  narkootikumide  suhteliselt  head  kättesaadavust  kui  arvestatavat

terviseriski Lääne maakonnas. 

5.8 Tervisealase teabe kättesaadavus ja tervislikku eluviisi toetavad üritused 

Valla  elanikel  on  võimalik  saada  tervisealast  teavet  perearstipunktides,  lasteaedade  ja

koolide loengutel, kodanikeühenduste poolt  korraldatud üritustel, valla kodulehelt. Tervist

toetavaid üritusi korraldavad koolid, lasteaiad, raamatukogud, noortekeskused, külaseltsid,

spordiklubid jne. Valla erinevates piirkondades on   välja kujunenud oma traditsioonilised

ettevõtmised  nagu  näiteks  jüriööjooks,  matkamängud,  võrkpallilaagrid  treenimis-  ja

toitumisalased koolitused, laste ja noorte suvelaagrid, toidukoolitused jne. 

Tervislike  eluviiside  peatüki  kokkuvõttena  võib  positiivsetest  külgedest  välja  tuua

kodanikuühenduste  poolt  korraldatavad  terviseüritused,  mis  peale  otsese  kasu  tervisele

parandab kogukonna koostööoskusi ning tugevdab sotsiaalset kapitali.

Sekkumisvajadusena on Lääne-Nigula valla elanike tervisekäitumise hindamiseks oluline

läbi viia terviseuuring, mis  aitaks täpsemalt välja selgitada  valla elanike tervisekäitumise

probleemkohad  ning planeerida  sõltuvalt  tulemustest  vajalikud  tegevused.  Olemasoleva

2011.  aasta  paikkonna  tervisemõjurite  uuringu  Läänemaa  raporti  alusel  ei  saa  Lääne-

Nigula valla kohta täpseid järeldusi teha, sest uuringus osalenud Läänemaa valdade lõikes

erinesid mõne tervisemõjuri tulemused 30- 40% ulatuses.

VI  TERVISHOIUTEENUSED  JA  NENDE  KÄTTESAADAVUS

Hästi toimiv ning kättesaadav tervishoiusüsteem on oluline tervisemõjur seetõttu, et kõik

tervist halvendavad tegurid ei ole ärahoitavad võimaluste loomise ja isiklike valikute abil
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(Rahva Tervise Arengukava 2009-2020, 2012). Terviseteenuste kättesaadavust Läänemaal

kajastatakse järgnevalt  2011. aasta paikkonna tervisemõjurite  uuringu Läänemaa raporti

tulemuste alusel.

6.1. Tervishoiuteenused

Lääne-Nigula  osutatakse  perearsti  teenust  Ristil,  Taeblas,  Paliveres  ja  Linnamäel.

Tervishoiuteenustega on kõige paremini kaetud Risti piirkond, kus lisaks saab külastada

hambaarsti  ning  asub apteek,  Taeblas  on samuti  võimalik  kasutada  hambaarsti  teenust.

Apteeki  Taeblas  ei  ole,  aga  selle  järgi  on  terav  vajadus.  Eriarstiabi  on  kättesaadav

Haapsalus, kuid spetsiifilisema arstiabi saamiseks tuleb valla elanikel sõita Tallinna või

Pärnusse.  Vajadusel korraldab vald selleks  eakatele ja puuetega inimestele transpordi.

Koolitervishoiu teenust  osutavad  perearstid  lepingu  alusel  haigekassaga.  (Lääne-Nigula

valla arengukava 2014-2022, 2014.)

2011.  aasta  paikkonna  tervisemõjurite  uuringu  kohaselt  on  Läänemaal  perearsti  teenus

kättesaadav  samal  või  järgmisel  päeval  47%  vastanute  arvates,  mis  on  sarnane  Eesti

keskmisele.  Hambaarsti  juurde  pääseb  samal  või  järgmisel  päeval  9%  Läänemaa

vastajatest, mis on madalam Eesti keskmisest 16%. (Tervise Arengu Instituut, 2011b) ja

näitab vajadust hambaarstiteenuse kättesaadavuse parandamiseks. 

Terviseprofiili  koostamise  käigus  küsitletud  Lääne-Nigula  valla  Oru  piirkonna  perearst

rõhutas meeste tervise halba olukorda ja vähest arsti  poole pöördumist.  Seetõttu jäävad

kõrvalekalded meeste tervises varakult avastamata ning viivad  krooniliste haiguste ning

varase suremuseni,  mida kinnitab ka  statistika.  2011. aastal  oli  meeste  oodatav eluiga

sünnimomendil  71,2 ja naistel  81,1 aastat. (Statistikaamet,  2012). Tegemist on suurt osa

valla  elanikest  puudutava  teemaga,  mis  vajab  senisest  enam  tähelepanu,  statistiliste

andmete täpsustamist.

6.2. Nõustamisteenused 

Psühholoogilise nõustamise teenus vallas on kättesaadav peamiselt Haapsalus, vajadusel ka

Tallinnas.  Erivajadustega  laste  nõustamine  toimub  Haapsalus  Rajaleidja  keskuses  ning

Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses. Sotsiaalse toimetuleku probleemide

korral  saab  abi  valla  sotsiaalspetsialistidelt  ja  võlanõustajalt  Haapsalus.

Seksuaalnõustamist  ning  sõltuvusainetest  loobumise  nõustamise  teenust  osutab   SA
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Läänemaa Haigla. 2011. aasta paikkonna tervisemõjurite uuringu kohaselt ei osanud 81%

vastanuist  psühholoogilise  nõustamisteenuse  kättesaadavuse  kohta  Läänemaal  midagi

öelda, millest võib järeldada, et inimesed ei ole teenuse olemasoluga kursis ja on vajadus

teavitustöö järele.

Kokkuvõte 

Inimese  elukvaliteedi  aluseks  on  hea  tervis,  mida  mõjutavad  mitmed  majanduslikud,

sotsiaalsed, kultuurilised ja keskkondlikud tegurid.

Elanike  kaasamise  kogukonna  järjepideva  motiveerimisega  tuleb  tegeleda  järjepidevalt,

sest   see  on  terviseedenduse  kogukonnapõhises  lähenemises  tulemuslikkuse  tagamise

oluline tegur.

Positiivsete suundumustena Lääne-Nigula vallas saab välja tuua veel järgmised näitajad:

väikeettevõtete arvu kasv, miinimumpalga saajate väiksem arv võrreldes Eesti keskmisega,

Eesti keskmisest suurem ravikindlustusega kaetute arv ning mitmekesised sotsiaalteenused.

Valla haridusasutustes on tervisealased  tegevused tihedalt põimitud õppeprogrammi ning

lastel  ja  noortel  on  võimalik  osaleda  erinevates  spordi-  ja  vabaaja  tegevustes.

Keskkonnaalased puudused on vähese osakaaluga üldisest  elukorraldusest-   joogivee ja

reoveekäitlus  on  nõuetekohane,  õhusaasteallikaid  on  vähe,  jäätmekäitlus  on  üldosas

organiseeritud.

Probleemvaldkondadena  selgus  et,  Lääne-Nigula  vallas  on  sotsiaaltranspordi  ja  –

eluruumide  nõudlus  suurem  kui  pakkuda  suudetakse,   Eesti  keskmisest  kõrgem

ülalpeetavate määr ja tunduvalt madalam brutopalk, kasvab  töövõimetuspensionäride arv.

Vallas kasvab südme-veresoonkonna haigusi ning diabeeti põdevate inimeste hulk; mehed

ei  tunne  tervise  kontrollimise  vastu  piisavalt  huvi,  puudub  laste  ja  täiskasvanute

tervisekäitumise olukorda kajastav uuring.

Lääne-Nigula vallas puuduvad uuringud rahvastiku ja erinevate riskirühmade liikumis- ja

toitumisharjumustest määravate mõjurite ja hoiakute kindlaks tegemiseks ning efektiivsete

sekkumiste planeerimiseks. Samuti puudub teave elanikkonna subjektiivsete tervisehinnan-

gute ja  tervisespordiga tegelemise kohta,  seepärast  kajastub terviseprofiili  tegevuskavas

sellealaste uuringu läbiviimine.

TERVISEPROFIILI RAKENDAMINE
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Terviseprofiili  tegevuskavasse  lisatakse  tegevusi   lähtuvalt  profiili  eesmärkidest  ja

sihtgruppide  vajadusest.  Profiili  täitmise  eest  vastutab  vallavalitsus,  kes  teeb  koostööd

kodanikeühenduste,  tervishoiuasutuste  ja  muude  asjaomaste  rühmadega.  Profiili

rakenduslike tegevuste elluviimisel ei seata piiranguid, seda võivad teha nii üksikisikud,

ühingud,  ettevõtted  või  asutused.   Terviseprofiili  täitmist  seirab  vallavolikogu

sotsiaalkomisjon,  kes  koostab  terviseprofiili  rakendumisest üks  kord  aastas  volikogule

ülevaate.

Seire indikaatoriteks on sisenditena:

1. ellu viidud ürituste arv

2. osalejate (kaasatute) arv

3. soetatud vahendite hulk

4. rajatud ehitiste arv

5. tegevuste ja investeeringute maksumus

6. olemasolevate ja loodud võimaluste kasutusintensiivsus 

Seire indikaatoriteks on väljunditena:

1. elanike eluiga

2. elanike tervislik seisund

3. õnnetused

4. kuritegevus

5. hõivatus

6. elanike arv vallas

7. sisse- ja väljaränne

8. iibenäitajad

9. valla eelarve
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TERVISEPROBLEEMIDE KIRJELDUS JA TEGEVUSKAVA

Strateegiline suund - RAH-
VASTIK

Probleem Eesmärk Tegevus

1. õpilaste arvu vähenemine

1. elanike arv kasvab pidevalt -   
positiivne iive ja positiivne rändesal-
do 1. sünnitoetuste jätkuv maksmine

2. rahvastiku vananemine
2. noorte perede vada elama meelitamine

 3. elu-ja töökeskkonna pidev parendamine

Strateegiline suund - TÖÖ-
TURG

Probleem Eesmärk Tegevus

1. kvalifitseeritud ja ettevõtlike 
inimeste vähesus 1. uute töökohtade teke

1. ettevõtluskeskkonna arendamine erinevate meetmete 
abil 
2. turismi arendus

2. tööharjumuste puudmine 2. eluga paremini toimetulek 3.  teavitamine elukestvast õppest
3. soovimatus muuta eluviise 4. koostöös Läänemaa Arenduskeskusega potensiaalsete
4. ebapiisavad oskused eluga toi-
metulekuks  ettevõtjate nõustamine, uute ettevõtete valda toomine
5. madal brutopalk  

  

Strateegiline suund - TOI-
METULEK
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Probleem Eesmärk Tegevus

1. elanikkond vananeb

1. avahooldusteenused on mitmekesi-
sed ja vastavad sihtrühmade vajadus-
tele 1. sotsiaalteenuste arendamine

2. töövõimetuspensionäride kasv
2. tagatud on juurdepääs teabele ja 
teenusele

2. tugisiku ja/või isikliku abistaja teenuse valdkonna 
suurendamine

3. kõrge ülalpeetavate arv 3. eluga paremini toimetulek

3. toimetulekut toetavate rehalibilitatsiooniteenuste aren-
damine elanike toimetuleku ning sotsiaalse tõrjutuse lee-
vendamiseks

4. sotsiaaltranspordi vajadus
4. sotsiaaltoetuste maksmine, töötute ja teiste abivajajate 
toetamiseks koostöö jätkamine Haapsalu Toidupangaga

5. ebapiisavad oskused eluga toi-
metulekuks  5. infopäevade korraldamine vajalikele sihtrühmadele

  
6. toimiva võrgustikutöö korraldamine teenuste pa-
kkumisel nii KOV siseselt kui ka KOV-de vaheliselt

  7. sotsiaalkorterid vähekindlustatud isikutele

  
8. teavitamine elukestvast õppest

 9. sotsiaaltoetuste maksmine

  

10. nõustamisteenuste võimaldamine puuetega isikutele,  

õpilastele ja lapsevanematele 

  

Strateegiline suund - 
KAASAMINE

Probleem Eesmärk Tegevus
1. elanike vähene aktiivsus 1. Inimesed tunnevad end kaasatuna 1. teabe edastamine otse sihtgrupile

 
2. kodanikuühenduste nõustamise ja toetamisega ko-
dukonna sotsiaalse sidususe tõstmine
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  3. sportimisvõimaluste tagamine

  
4. noortespordi ja kodanikuühenduste initsiatiivi toetami-
ne terviseedenduseks

  5. spordi -ja kultuuriürituste korraldamine

  
6. külade tegevuste kaardistamine ja seire üks kord 
aastas
7. valla lehes tervisealase teabe edastamine. Inimeste in-
formeerimine läbi valla lehe ja kodulehe erinevate teenus-
te vajalikkusest tervisele
8. noorte kaasamine nii ettevõtluse arendamisse (noorte ettevõt-
jate toetamine, õpilasfirmade loomine) kui ka valla juhtimisse 
(noorte volikogu)

Strateegiline suund - HARI-
DUS

Probleem Eesmärk Tegevus

1. lasteaedade taristu uuendamine
1. lasteaiakohtade piisavus valla ter-
ritooriumil

1. lapsehoiuteenuse arendamine litsenseeritud lapsehoid-
jate abil
2. lasteaia - ja koolihoonete renoveerimine, inventari ja 
mängu väljakute kaasajastamisega laste õpikeskkonna 
tingumuste parendamine

  3. laste huviala õppelaagrite korraldamine

 
4. lapsehoiuteenuse väljaarendamine erivajadustega 
lastele

  5. lastekaitsespetsialisti teenuse tagamine
  6. lastele tugiteenuste (logopeed jne) tagamine
  

Strateegiline suund - OHUTU ELU-JA ÕPIKESKKOND

Probleem Eesmärk Tegevus
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1. lasteaiaruumides puudub nõue-
tekohane  ventilatsioon

1. lasteaia- ja kooliruumid vastavad 
Terviseameti ja Päästeameti nõuetele

1. koostöös kooli ja politseiga loengud õpilastele seadus-
andlusest 

2. Risti ja Taebla kooli sisekliima 
halb 2. koolibussid vastavad nõuetele 2. vastavateemaliste õppefilmide näitamine 

3. tubakatoodete ja alkoholi kätte-
saadavuse raskendamine 3. järelevalve tõhustamine 

 4. alaealiste teadlikkuse tõstmine 4. ventilatsiooni väljaehitamine lasteaiahoones 

 

5. noortekeskuste IT-taristu uuendamise, tegevusjuhenda-
jate koolitamise, uute mitmekesiste huviringide käivi-
tamise kaudu noortetegevuse arendamine

 
6. koolitus lapsevanematele (vastutus, liiklusohutus, 
koostöö lasteasutustega, kasvatusprobleemid jt)
7. “Vanem Vend, Vanem Õde” programmi käivitamine

Strateegiline suund – SÕLTUVUSAINETE TARVITAMINE JA AL-
KOHOL

Probleem Eesmärk Tegevus

1. suitsetamine
1. suitsetamine ja alkoholi tarvitami-
ne on vähenenud

1. vallavalitsus koostöös Politsei-ja Piirivalveametiga 
korraldab teabepäevi

2. alkoholi tarvitamine

2. pakkuda võimalusi uimastivabaks vaba aja veetmiseks 
ja huvitegevuseks ning arendada laste ja noorte 
emotsionaalseid ja sotsiaalseid oskusi
3. infotundide ja ühiste arutelude korraldamine, kus tut-
vustatakse noortepoolse uimastite tarvitamise alaseid 
uuringuid, võimalusi noorte kaitsetegurite suuren-
damiseks nii kodus, koolis kui ka kogukonnas
4. sotsiaalkampaaniate korraldamine

Strateegiline suund - KESK-
KOND
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Probleem Eesmärk Tegevus
1. jäätmete sorteerimine on 
puudulik   

1. inimeste keskkonnateadlikkus on 
tõusnud 1. kord aastas ohtlike jäätmete ringi korraldamine 

2. keskkonnast tulenevate ter-
viseriskide vähene teadvustamine 2. jäätmeid kogutakse sorteeritult 2. kompostimisväljaku rajamine 
3. maastikupilti kahjustavad ja 
kasutusest väljalangenud hooned

3. orgaanilised jäätmed kompos-
teeritakse kohapeal 3. korraldada lagunenud rajatiste likvideerimine 
4. korrastada maastikupilt ja muuta 
turvalisemaks elukeskkond, kus asu-
vad lagunenud ehitised inimeste 
keskkonnateadlikkus on tõusnud

4. kord aastas suuremõõtmeliste jäätmete kogumise kor-
raldamine 
5. elanike jäätmemajandusalane teavitamine,  selgitus - ja 

 kasvatustöö korraldamine 
6. õppeseminaride korraldamine teemal keskkond ja ter-
viseriskid
7. kevadiste heakorrakampaaniate korraldamine
8. loodusharidusele suunatud info-ja matkapäevade kor-
raldamine
9. erinevate jäätmealaste sotsiaalkampaaniate korraldami-
ne 
10. elanike käitumisharjumuste (prahi maha loopimine, 
lemmikloomade väljaheidete mitte koristamine) muut-
miseks kampaaniate korraldamine
11. vallasiseste heakorrakonkursside korraldamine
12. avaliku ruumi k.a. rohealade planeerimine

Strateegiline suund - 
TRANSPORT

Probleem Eesmärk Tegevus

1. kergliiklusteede vähesus 
1. kergliiklusteede olemasolu  ja sei-
sukord vastab elanike vajadustele 1. ülekäiguradade tähistamine 

2. ohtlik maanteeületus  keskuste 2. bussi peale minek ohutu 2. kergliiklusteede rajamine
koolide ja lasteaedade juures 3. asulad on paremini valgustatud 3. turvalisemaks liiklemiseks kergliiklusteede võrgustiku 
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arendamine
 
Strateegiline suund - TUR-
VALISUS

Probleem Eesmärk Tegevus
1. helkurite vähene kasutamine 1. turvalisus on tagatud 1. turvakontseptsiooni väljatöötamine 
2. tuletõrje-veevõtukohtade vähe-
sus ja nõuetele mittevastavus 

2. külades on olemas nõuetekohased 
tuletõrje veevõtukohad 2.  helkurite kasutamise propageerimine lasteaias,

3. varguste ja kehalise väärkohtle-
mise arvu  kasv

3. valmisolek erakorralisteks 
olukordadeks koolides ja kodudes

3. tihedam koostöö politseiprefektuuriga 

 
4. naabrivalve propageerimine ja abipolitseinike kaasami-
ne 

 5. uute tuletõrje-veevõtukohtade rajamine küladesse 
  6. vallaelanike päästealane teavitamine ja koolitamine 
  7. eelkokkulepete sõlmimine asutustega erakorralises 

  
olukorras käitumiseks (tehnika, toitlustus, majutus, kütus 
jne.) 

 
8. erinevate sotsiaalkampaaniate korraldamine (nt. Kanna 
helkurit) 

Strateegiline suund - VABA 
AEG

Probleem Eesmärk Tegevus
1. treenerite-juhendajate puudumi-
ne 

1. elanikkonna aktiivsuse tõus lii-
kumisharrastusega tegelemisel

1. võimlemislinnakute, terviseradade ja  seiklusradade 
rajamine keskustes

2. vabaaja veetmise võimalused 
on koondunud keskustesse

2. mitmekesised vabaaja veetmise 
võimalused valla erinevate piirkon-
dade elanikele 2. õue liikumis- ja spordiväljakute rajamine 
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3. paljudel puudub transpordi-või-
malus tervise- ja

3. kvalifitseeritud treenerite-juhenda-
jate olemaolu

3. puhkekeskkondade rajamine (pargid, rohealad, lii-
kumis- ja terviserajad) 

spordibaasidesse sõitmiseks 4. spordi- ja tervisepäevade korraldamine
5. liikumisharrastusvahendite (kõnnikepid, suusad-kepid-
saapad; tennisereketid jne) soetamine 

 6. treenerite-juhendajate palkamine (tennis, jõusaal,  
  orienteerumine jne) 
  7. eakate soovide ja vajaduste kaardistamine
  8. lastelaagrite korraldamine

  
9. transpordi võimaldamine sõiduks tervise- ja spordi-
baasidesse

  
10. noortele ekstreemspordiväljakute rajamine valla 
keskustes

  11. spordiklubide tegevuste toetamine
12. kõikide valla piires tegutsevad tervist edendavate kohtade 
(matkarajad, spordi harrastamise kohad ja muud vaba aja 
sisustamise kohad) kaardistamine ja tutvustava voldiku koostami-
ne

13. muuta erinevad terviseüritused traditsiooniks 

Strateegiline suund -TERVISLIK ELUVIIIS

Probleem Eesmärk Tegevus

1. elanikkond on väheaktiivne 
1. elanikkonna aktiivsuse tõus lii-
kumisharrastusega tegelemisel 1. tervisekäitumise uuringu läbiviimine 

2. alkoholi kuritarvitamine, suitse-
tamine 

2. toitumisharjumused on muutunud 
tervislikumaks 2. tervisliku toitumise propageerimine 

3. madal terviseteadlikkus 3. riskikäitumine on vähenenud 3. erinevate liikumisharrastuste propageerimine 

4. meeste halb tervis
4. inimeste terviseteadlikkus on tõus-
nud 4. tervisekampaaniate korraldamine elanikkonnale 

50



Lääne-Nigula valla terviseprofiil 2015-2020

5. krooniliste haiguste kasv 5. eneseabi –ja tugirühmade tegevus
6.erinevate vabaühendustega  koolitusväljasõitude korral-
damine erinevate  terviseedendus tegevustega

  tutvumiseks
7. erinevatele terviseprobleemidele suunatud ülevallaliste 
teabepäevade korraldamine koos tegevustega (nt. diabee-
dipäev, südamehaiguste päev jne)

Strateegiline suund -TERVISETEENUSED

Probleem Eesmärk Tegevus
1. eriarstiabi kättesaadavus 1. heal tasemel kohalik arstiabi 1. nõustamisalaste infopäevade korraldamine 

2. ebatervislikud eluviisid  
2. toimiva võrgustikutöö korraldamine teenuste pa-
kkumisel nii vallasiseselt kui ka KOV-de vaheliselt

3. puudub elanikonna tervise-
analüüs  3. tervisekeskuste arendamine
  4. terviseanalüüsi koostamine kui teenuse sisseost

5. erinevate vaimse tervise häiretele suunatud koolituste 
ja nõustamise pakkumine
6. vaimse tervise skriinimine
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

LÄÄNE 
MAAKOND 401 412 360 357 326 327 311 353

 LÄÄNE-NIGULA VALLA LASTE ALAEALISTE KOMISJONIS ARUTATUD  

ÕIGUSRIKKUMISTE ESMAS- JA KORDUVJUHTUDE ARV VANUSE 

LÕIKESAASTATEL 2010-2014 ALLIKAS: LÄÄNE MAAVALITSUSE 

ALAEALISTE KOMISJON
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