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1. SISSEJUHATUS 
 
 
Taebla valla arengukava on koostatud eesmärgiga parandada valla juhtimist ning elanike heaolu  
ja turvalisust. Arengukavas on käsitletud  elu valdkondi, millest sõltub valla elanike tänane päev  
ja lähiaastate tulevik. Arengukava on dokument, mis on vallavalitsuse ja volikogu igapäevase töö 
aluseks. 
 
VISIOON  

• Taebla vald on kvaliteetse elukeskkonnaga, soodsa ettevõtluskliimaga ja majanduslikult 
mitmekesine, atraktiivsete puhke- ja turismivõimalustega, elujõulise kogukonnaga, 
jätkusuutlikult arenev kultuurilembeline omavalitsus, kus paikneb Läänemaa tõmbekeskus 
Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskus.       

 
MISSIOON 

• atraktiivse elukeskkonna loomine Taebla vallas; 
• valla elanike töövõimaluste mitmekesistamiseks ning uute töökohtade loomise 

soodustamiseks majanduspotentsiaali ning Taebla valla maamajandusliku ja puhke-
majandusliku potentsiaali kasutuselevõtmine; 

• kohaliku kogukonna arendamine. 
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2. VALLA ÜLDANDMED 
 
2.1 Taebla valla asend, pindala, haldusjaotus 
 
Taebla vald asub Lääne maakonna keskosas. Valla territoorium moodustab maakonna pindalast  
6 % ja on 141 km2.  
 
Valla asendit regioonis võib pidada soodsaks. Maakonna keskusesse, Haapsalusse, on 14 ning 
Tallinnasse 86 km.  
 
Vallas on Taebla ja Palivere alevik ning 15 küla: Allikmaa, Kadarpiku, Kedre, Kirimäe, Koela, 
Leediküla, Luigu, Nigula, Nihka, Pälli, Turvalepa, Tagavere, Vidruka, Võntküla, Väänla. 

 
 
2.2 Taebla valla ajaloolis-administratiivne kujunemine 
 
Inimasustus tekkis praeguse Taebla valla territooriumil juba enne meie ajaarvamist. Keskmisel 
rauaajal (5.-8. sajand m.a.j) oli Taebla aladel juba suhteliselt tihe asustus. Sellest kõnelevad 
rikkalikud kalmeleiud Kirimäe kabelimäelt ja mujalt. 
17.-18. sajandil hakati mõisa piirkonda nimetama vallaks. Ajaloolises arengus oli oluliseks 
tähiseks Keila - Haapsalu raudtee ehitamine aastatel 1903-1905, mis elavdas siinset elu. 
 
Eesti Vabariigi ajal (1918-1940) oli praeguse Taebla vallas alal kuni 1939. aastani eraldi Taebla  
ja Palivere vald. Koos Oru vallaga moodustasid need Lääne-Nigula kihelkonna.  
 
1. aprillil 1939. a liideti Palivere ja Taebla üheks Taebla vallaks. 
Vana halduskorraldus hävitati lõplikult 1950. aastal, kui Eesti NSV-s moodustati 39 maarajooni, 
mis omakorda jagunesid külanõukogudeks. Vallad kaotati. Tekkis Taebla ja Palivere külanõukogu. 
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1954. aastal liideti väikesed külanõukogud  - endise 621 asemel moodustati 320. Sel ajal liideti ka 
Taebla ja Palivere külanõukogu üheks Palivere külanõukoguks. 1977. aastal nimetati Palivere 
küla-nõukogu ümber Taebla külanõukoguks seoses keskuse ümberasumisega Taeblasse. 
 
Valla staatuse sai Taebla 12. detsembril 1991. a tollase Eesti Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse 
alusel. 
 
 
3. ELANIKKOND  
 
3.1 Rahvastik 
 
Olemaolev olukord 
Vallas on 1. jaanuari 2011.a seisuga kokku 2620 elanikku: mehi 1307 ja naisi 1313. Aastate lõikes 
on näha, et viimaste aastate jooksul (2006-2011) on Taebla valla elanike arv vähenenud. 

Elanike liikumine vallas 2006 - 2011
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Elanike arvu poolest on Taebla vald Haapsalu linna ning Ridala ja Lihula valla järel maakonnas 
jätkuvalt 4. kohal. Elanikud jaotuvad vallas kahe aleviku ja 15 küla vahel. Taebla valla keskustena 
on olulisel kohal Taebla ja Palivere alevik, kus on kõige rohkem võimalusi mitmesuguste teenuste 
tarbimiseks (kool, arstipunkt, kultuur, kauplus).  
 
Elanike arv asumite lõikes seisuga 2006, 2010, 2011 (Pereregister) 
Asum 2006 2010 2011 Asum 2006 2010 2011 
Taebla 934 929 909 Leediküla 37 29 31 
Palivere 825 810 788 Pälli 47 41 40 
Nigula 227 217 206 Tagavere 34 35 36 
Kirimäe 137 137 140 Allikmaa 41 39 38 
Vidruka 126 122 110 Luigu 38 43 41 
Võntküla 62 58 56 Nihka 21 17 16 
Koela 50 49 47 Väänla 16 24 21 
Kadarpiku 53 50 48 Kedre 12 12 16 
Turvalepa 47 50 51 KOV täpsusega 19 16 26 

Pereregistri andmetel on vallas seisuga 01.01.2011 
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Elanikud vanuserupiti kokku 2620
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mehed kokku 1307
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naised kokku 1313
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Nagu üle vabariigi, on ka Taebla vallas probleemiks sündivuse vähenemine võrreldes 90-ndate 
algusaastatega. Kõige vähem lapsi sündis vallas 2005. aastal ja kõige rohkem sündis lapsi 2004. 
aastal. 
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Sünnid ja surmad 2003 - 2010
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Olulisemad probleemid: 

• rahvastiku jätkuv vähenemine sh: 
      - negatiivne iive; 
      - väljaränne, eriti noorte (üliõpilased) ja nooremate tööealiste inimeste osas. 
 
Strateegilised eesmärgid:  

• valla elanike arv ei vähene alla 2600;  
• jätkub perede toetamine sünnitoetuse maksmisega, mille summa  kasvab iga-aastaselt; 
• on loodud abinõude või toetuste süsteem, millega toetada õpilasi, kes peale kooli 

lõpetamist pöörduvad koduvalda tagasi. 
 
 

4. PLANEERINGUD JA EHITUSPOLIITIKA  
 
4.1 Planeerimine 
 
Olemasolev olukord: 
Taebla valla ehitusmäärus on seisuga 01.11.2009.a uuendatud. Taebla valla üldplaneering on 
kehtestatud 19.02.2009.a. 
 
Kehtivad planeeringud seisuga mai. 2011 a. 
1. Palivere alevikus Lähtru tee 1 ja Lähtru tee 5 vahelise maa-ala detailplaneering 

(08.05.1997 otsus nr 15). 
2. Kuliste aasa detailplaneering (25.11.1999 otsus nr 13). 
3. Paliveres Jaama tn 9 detailplaneering (15.11.2001 otsus nr 64). 

4. Nigula küla tööstus- ja tootmispiirkonna detailplaneering (21. 08. 2003 otsus nr 30). 
5. Kuliste aasa II etapi detailplaneering (19. 06. 2003 otsus nr 26). 
6. Palivere alevikus Haapsalu mnt 18 kõrval asuval maa-alal ühepereelamu krundi detail-

planeering (23.10. 2003 otsus nr 34). 
7. Lähtru tee 1 detailplaneering (20.04.2006 otsus nr 29). 
8. Taebla tööstusterritooriumi maa-ala detailplaneeringu muutmine (20.09.2007 otsus nr 

130); 
9. Palivere Turismi- ja Tervisekeskuse detailplaneering (22.05.2008 otsus nr 168). 
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10. Lutsi kinnistu detailplaneering (19.06.2008 otsus nr 174). 
11. Männiku-Tee detailplaneering (16.10.2008 otsus nr 183). 
12. Haapsalu mnt 27 kinnistu detailplaneering (20.11.2008 otsus nr 194). 
13. Üldplaneeringut muutva Vidruka Golfiväljaku maa-ala detailplaneering (17.09.2009 

otsus nr 255). 
14. Taebla valla üldplaneering ( 19.02.2009 otsus nr 209). 

 
Olulisemad probleemid: 

• vähene huvi planeerimisprotsessi vastu; 
• planeerimisprotsess on pikk ja kallis; 
• valla eelarve ei võimalda detailplaneeringute koostamist. 
 

Strateegilised eesmärgid: 
• aastaks 2016 on koostatud vajalikud teemaplaneeringud; 
• aastaks 2021 on koostatud ja kehtestatud kõikide valdkondade sektorarengukavad. 
 

Tegevuskava: 
1. Teemaplaneeringute ja sektorarengukavade koostamine ja kehtestamine. 
 

Ülesanne Teostaja Maksumus Finantseerija Aasta 
Palivere ja Taebla 
kergliiklusteede 
teemaplaneering 

VV,  
volikogu 

3500  VV 2013 

Üldplaneeringuga  
reserveeritud elamualade 
teemaplaneering 

VV,  
volikogu 

7000 VV 2016 

Sektorarengukavade 
koostamine 

VV,  
volikogu 

26000 VV 2021 

 
4.2 Ehitustegevus 
 
Olemasolev olukord: 
Aasta aastalt on hoogustunud uute hoonete ehitamine vallas. Jätkatakse ka varasematel aastatel 
pooleli jäänud hoonete lõpetamist ning olemasolevate hoonete rekonstrueerimist ja renoveerimist. 
Põhiline uusehituse tüüp on ühepereelamud. Toimub tootmishoonete laiendamine ning 
põllumajandusega seotud hoonete rekonstrueerimine.  
Valla omanduses olevate hoonete osas on rekonstrueeritud Palivere Lasteaed.  Osaliselt on 
teostatud Taebla Gümnaasiumi, Palivere Põhikooli, Taebla Lasteaia, ning Taebla kultuuri-
kompleksi rekonstrueerimistöid. Avarii ja varisemisohtlik (eluohtlik) on Palivere spordihoone. 
 
Murelapseks on poolelijäänud korruselamute olukord Taeblas. Lammutamist vajavad era-
omanduses olevad Nurme põik 5,  9 ja 11 pooleliolevad elamud, mis on varisemis- ja eluohtlikud. 
  
Ajavahemikul 01.01.1996 – 01.06.2011.a väljastatud projekteerimistingimused, kirjalikud 
nõusolekud, ehitusload ja kasutusload: 
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Aasta Projekteerimis- 
tingimused 

Kirjalikud 
nõusolekud 

Ehitusload Kasutusload 

1996 1 - 7 14 
1997 3 - 10 4 
1998 5 - 5 10 
1999 10 - 13 9 
2000 5 - 9 19 
2001 6 - 6 3 
2002 2 - 1 2 
2003 9 7 11 12 
2004 12 11 17 17 
2005 21 16 11 17 
2006 18 10 18 16 
2007 28 8 24 9 
2008 38 17 32 21 
2009 13 14 16 17 
2010 16 8 27 28 
2011 9 6 5 2 

 
Ehitusregistri andmetel on Taebla vallas seisuga 01.01.2003-01.06.2011.a registreeritud 65 
lõpetamata ehitist. 
 
Olulisemad probleemid: 

• omanikel puuduvad vahendid ehitiste lõpetamiseks, sellest ka pooleliolevate ehitiste suur 
arv; 

• 1970.-1980.a ehitatud ühiskondlike hoonete halb seisukord; 
• vahendite nappus uute hoonete ehitamiseks ja olemasolevate renoveerimiseks/  

rekonstrueerimiseks või lammutamiseks. 
 
Strateegilised eesmärgid: 

• munitsipaalomandis olevad hooned on lülitatud valla renoveerimis- ja rekonstrueerimis-
tööde investeeringute kavasse; 

• eraomandis olevate ohtlike hoonete osas on leitud lahendus nende korrastamiseks või 
lammutamiseks. 

 
 
5. TEHNILINE INFRASTRUKTUUR 
 
5.1 Elamufond 
 
Olemasolev olukord: 
Taebla vallas on kolm suuremat korruselamute piirkonda: Taeblas, Paliveres, Nigulas. 
Korrusmajade andmed piirkonniti on järgmised: 

Andmed Taebla Palivere Nigula 
Üldpind m2-s 19842 20671 8449 
Korterite arv 382 285 94 
Erastatud korterite arv 382 285 94 
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Erastamata korterite arv 0 0 0 
Munitsipaalomandis olevate korterite arv 3 - 1 

 
Elamute haldamise ja kommunaalteenuste osutamisega tegeleb vallale kuuluv ettevõte AS Taebla 
Kodu – haldab Taebla ja Palivere aleviku elamuid ning osutab kommunaalteenuseid Paliveres, 
Taeblas ja Nigulas. Kuni 2006. aasta suveni oli eraldiseisev ettevõte AS Palivere Kodu, kes haldas 
Palivere aleviku elamuid. 
Korteriomanikud on moodustanud elamu ühiseks haldamiseks ja majandamiseks üheksa korteri-
ühistut, neist üks Taeblas, kuus Paliveres ja kaks Nigulas.  
Seisuga september 2009 on kõik korterid vallas erastatud. 
 
Alates 2003. aastast osutab elamutele teenuseid elamute üldkoosoleku otsusega valitud 
,,Valitsejana” Taebla Kodu AS - Taeblas 19-le elamule, Nigulas 3-le ja Paliveres 6–le. 
 
Olulisemad probleemid: 

• elanike suur võlgnevus elamutele osutatud teenuste eest; 
• elamute halb ehituslik ja  tehniline seisukord, lamekatustest tingitud läbijooksud; 
• seinakonstruktsioonid ebatihedad ning soojapidavus ei vasta normidele;   
• tehnoseadmed ja torustikud enamikes majades amortiseerunud; 
• Paliveres 3 ja Nigulas 6 korruselamut tsentraalse kütteta; 
• korteriomanike vähene huvi korteriühistute moodustamise vastu (põhiline põhjus on 

võlguolevad korterid ja eestvedaja leidmine). 
 
Strateegilised eesmärgid: 

• toimib korteriühistute nõustamine elamute haldamise ja majandamise küsimustes; 
• elamispindade juurdeloomine:  aastaks 2021 on alustatud  projektiga “Munitsipaalmaja”  

(Nigula hotelli/sotsiaalmaja ümberkujundamine – noortele peredele, eakatele, osaliselt 
sotsiaalpinnad ja avalikuks kasutuseks mõeldud ruumid). 

 
Tegevuskava: 

Ülesanne Teostaja Maksumus Finantseerija Aasta 
Nigula munitsipaalmaja 
ehitamine 

VV,  
erasektor 

 projektid, 
eelarve 

2012 - 2021 

 
5.2 Soojamajandus 
 
Taebla vallal on olemas Taebla valla energeetika arengukava aastateks 2004-2019. 2007. aasta 
sügisest on määratud Taebla ja Palivere kaugkütte piirkonnad. 
 
Olemasolev olukord Taeblas – soojusenergiat Taebla aleviku kütmiseks toodab ja müüb AS Tootsi 
Turvas, kes rendib katlamaja AS-ilt Taebla Kodu. Kütteperioodil toodetakse keskmiselt 5400 
MWh soojusenergiat, müüakse 4300 MWh. Suuremad tarbijad on elanikkond ja munitsipaal-
objektid. Katlamaja rekonstrueeriti 2006.-2007. aastal. Kütusena kasutatakse tükkturvast. 2011.-
2013. aastatel on plaanis rekonstrueerida Taebla aleviku soojatrassid maksumusega 417 500 eurot. 
 
Olemasolev olukord Paliveres – Palivere alevikus rekonstrueeriti vana boilerijaam katlamajaks 
2007. aastal ja ehitati  biokütuse ladu. Vanad katlamajad Lähtru tee 8 ja Palivere Põhikoolis jäid 



Taebla valla arengukava 2012 - 2021 

 12

reservi. Soojusenergiat Palivere aleviku kütmiseks toodab AS Tootsi Turvas, kes rendib hooneid 
AS-ilt Taebla Kodu. Kütteperioodil toodetakse keskmiselt 2700 MWh soojusenergiat. 
Soojusenergiat tarbib 9 elamut, põhikool, spordihoone, lasteaed, kauplus ja Lähtru tee 8 hoone. 
Teised tarbijad (3 elamut) kasutavad korterite kütmiseks põhiliselt lokaalset elektrikütet. Kaks 
korteriühistut on paigaldanud ja ehitanud elamu keldrisse lokaalse katlamaja, kuid on liitunud 
tsentraalse küttega. Mitmed elektriküttel olevad korteriomanikud on ehitanud korteritesse pliidid ja 
kaminad. 2011-2013 aastatel on plaanis rekonstrueerida Palivere aleviku soojatrassid arvestusliku 
maksumusega 143 700 eurot. 
 
Olemasolev olukord Nigulas – tarbijate vähesuse tõttu lõpetati 1999. aastal elamute tsentraalne 
kütmine. Soojusenergiat müünud firma OÜ Nigula Soojus tegevus on lõpetatud läbi pankroti-
menetluse. Kortereid köetakse põhiliselt lokaalsete küttesüsteemidega (elekter, ahi, pliit, kamin). 
Kaks korteriühistut on ehitanud keldrisse lokaalse katlamaja. 
 
Pälli küla Jõe tänava piirkond - tarbijaks on Taebla Gümnaasium ja 5 eramut. Soojusenergia 
vajadus aastas keskmiselt 1200 MWh. Soojusenergia tootmine toimub AS-ile Tootsi Turvas 
kuuluva konteinerkatlamaja kaudu. Gümnaasiumile kuuluv katlamaja, mis on renditud AS-ile 
Taebla Kodu, on reservis. Kütusena on kasutusel pellet ehk saepurugraanul. Eramute soojatrass on 
rekonstrueeritud 2010. aastal. 
 
Olulisemad probleemid: 

• soojatorustikud suures osas (ca 70 %) amortiseerunud; 
• elamute soojussõlmed ja sulgarmatuur amortiseerunud; 
• vee- ja kanalisatsioonitorustike külmumisoht elamutes, kus puudub tsentraalne küte; 
• üksikud lokaalsed küttekolded elamutes ja korterites vähendavad elamute tuleohutust ning 

suurendavad keskkonna saastumist; 
• AS Taebla Kodu suur laenukoormus (Taebla katlamaja piirkonnas); 
• tarbijate hulk ja tegelik soojavajadus teistes asulates on võrreldes Taeblaga väike; 
• elanikkonna suur võlgnevus soojusenergia eest, võlgade sisse nõudmise protsess pikk. 

 
Strateegilised eesmärgid: 

• järk-järgult  renoveeritakse avariiohtlikud trassilõigud 2011-2017. 
 

Tegevuskava: 
Ülesanne Teostaja Maksumus Finantseerija Aasta 

Taebla aleviku soojatrasside 
rekonstrueerimine 

AS Taebla Kodu 417 500 KIK 
VV  

AS Taebla Kodu 

2011-2013 

Palivere aleviku 
soojatrasside 
rekonstrueerimine 

AS Taebla Kodu 143 700 KIK 
VV  

AS Taebla Kodu 

2011-2013 

 
5.3 Vesivarustus- ja kanalisatsioon 
 
Olemasolev olukord 
Koostatud on Taebla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2004-2016. 
Koostöös  AS Haapsalu Veevärgiga on Matsalu vesikonna projekti raames uuendamisel suur osa 
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Taebla ja Palivere aleviku ning Nigula küla vee- ja kanalisatsioonitrassidest. Olulises osas on 
uuendatud Palivere aleviku vee- ja kanalisatsiooni trassid. 
Olemasolev olukord Taeblas  
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenust osutab hetkel Taebla alevikus AS Taebla Kodu, kes haldab 
kahte pumbajaama ja aleviku puhastusseadmeid. Pumbajaamade võimsused on piisavad, võimalik 
on liituda ka uutel tarbijatel. Veetrasside olukord on mitterahuldav.  
2011. aastal vaadatakse üle 2006. aastal koostatud vee ja kanalisatsioonisüsteemide projektid ja 
vajadusel korrigeeritakse neid. 2012. alustatakse Taebla trasside uuendamisega. Tööd lõpetatakse 
2013 ja vee-ettevõtjaks saab AS Haapsalu Veevärk.   
 
Olulisemad probleemid: 

• põhjavee suur fluori sisaldus; 
• pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonitrassidesse kevad – sügisperioodil; 
• puhastusseadmed (2 tk BIO 100) ei vasta kaasaja keskkonnanõuetele, fosforisisaldus 

pidevalt üle normi; 
• vee- ja kanalisatsoonitorustikud vajavad rekonstrueerimist; 
• sadevete kanalisatsioon puudulik; 
• eramute piirkonnas puudub osaliselt nõuetekohane kanalisatsioon. 

 
Olukord Paliveres  
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenust Paliveres osutab AS Haapsalu Veevärk, kes haldab ühte 
pumbajaama, ühte puhastusseadet ja seitset ülepumplat.  2004. aastal rekonstrueeriti esmakordselt 
Kingu pumbamaja ja ehitati välja veetöötlus. 2004.-2005. aastal rajati 1,5 km uut veetorustikku 
kuni Haapsalu maanteeni. Sellega ühendati kaks piirkonda ühtsesse süsteemi. 2008- 2010 
rekonstrueeriti enamus torustikke ja teistkordselt Kingu pumbamaja ja veetöötlusjaam. 
 
Olulisemad probleemid: 

• eramute  piirkonnas puudub nõuetekohane kanalisatsioon; 
• sadevete kanalisatsioon puudulik. 

 
Olukord Nigulas  
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenust Nigulas vahendab elanikele AS Taebla Kodu, kes haldab 
ühte reservis olevat pumbajaama, puhastusseadet ja ülepumplat. Veepumbajaama haldab OÜ 
Nigula Piim, kes müüb pumbatavat vett AS-le Taebla Kodu. 
 
Olulisemad probleemid: 

• veetorude külmumisoht talvel, sest toru asub mitte kasutusel oleva soojustorustiku ühises 
künas maapinna lähedal; 

• vee- ja kanalisatsioonitrassid amortiseerunud; 
• puhastusseade amortiseerunud; 
• sadevete kanalisatsioon puudulik. 
 

Olukord hajaasustusega külades: 
• külade salvkaevud jäävad suvel ja talvel kuivaks; 
• Leedikülas on ühisveevärgiga ühinenud 15 majapidamist. Vett saadakse OÜ Nigula Piim. 

Vee eest ei maksta ja puudub lepinguline suhe; 



Taebla valla arengukava 2012 - 2021 

 14

• Kirimäe külas ühine veevärk. Piimakombinaadi piirkonnas ühine vesi 9 majapidamisel. 
Majandamine toimub ühiselt; 

• Kedre külas on ühine vesi 7 majapidamisel. Ühiselt korjatakse raha elektri ja remondi 
tarvis; 

• Turvalepal ühine vesi 3 majapidamisel. Majandatakse ühiselt. 
 
Olulisemad probleemid: 

• salvkaevud jäävad kuivaks; 
• Leedikülas trassid amortiseerunud ja ei kuulu kellelegi. 
 

Strateegilised eesmärgid: 
• Matsalu alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise ja 

laiendamise projekti (ÜF projekt/CF Project: 2004/EE/16/C/PE/004) ehitustööd algavad 
alates 2012. aastast; 

• viiakse ellu Harju alamvesikonna veemajanduskava meetmeplaan; 
• Taebla aleviku eramute rajooni rajatakse ühisveevärk ja –kanalisatsioon; 
• Leediküla veesüsteemide haldaja leidmine; 
• Piimakombinaadi pumbamaja üleandmine veeühistule. 

 
Tegevuskava: 

Ülesanne Teostaja Maksu-
mus 

Finantsee
-rija 

Aasta 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga 
liitumise ja selle kasutamise eeskirja ning 
liitumise eest tasu võtmise korra ja 
tingimuste ajakohastamine 

VV - - 2013 

Matsalu alamvesikonna asulate vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise 
ja laiendamise projekti (ÜF projekt/CF 
Project: 2004/EE/16/C/PE/004) 
ehitustööde elluviimine  

 VV,  
AS Taebla 

Kodu,  
AS Haapsalu 

Veevärk 

1 558 190 VV, 
Ühtekuu-
luvusfond 

Alates 
2011 

Vahendite taotlemine Keskkonna- 
investeeringute Keskuselt ja teistest   
keskkonnafondidest investeeringute 
teostamiseks 

VV,  
AS Taebla 

Kodu 

Min 1 
projekt 
aastas 

VV,  
AS Taebla 

Kodu 

2012-
2021 

 
Tegevuskava tulenevalt Harju alamvesikonna veemajanduskava meetmeplaanist 
 
Joogivesi 

Objekti 
 nimi 

Liitunud 
tarbijad/ 
liituvad 

Teosta-
mise  
aeg 

KOV 
priori-

teet 

Ühik Maksu-
mus 

Fin. 
allikas 

Pälli küla joogivee trassi 
renoveerimine 

1/8 2013 I 1,2 km 
trassi 

140 610 KIK ja 
KOV 

Leediküla joogiveetrassi 
renoveerimine 

10/14 2015 I 2,0 km 
trassi 

230 100 KIK ja 
KOV 

Taebla aleviku eramute 0/80 2021 II 6 km 690 300   KIK ja 
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piirkonna ühisveevärgiga 
ühendamine 

peatrassi KOV 

Kuliste aasa piirkonna 
ühendamine Palivere 
ühisveevärgiga 

0/6 2021 II 1,5 km 
trassi 

172 600 KIK ja 
KOV 

Pikajalamäe TTSK 
puurkaevu rajamine 

0/1 2012-
2013 

II 1 puurkaev 7000 SA 
PLTSHK 

 
Punktreostus 

Objekti nimi Liitunud 
tarbijad/ 
liituvad 

Teosta-
mise  
aeg 

KOV 
priori-

teet 

Ühik Maksu-
mus 

Fin. 
allikas 

Pälli küla kanalisatsioo-
nitrasside renoveerimine 

1/8 2013 I 1,2 km 
trassi 

150 400 KIK ja 
KOV 

Taebla aleviku eramute 
piirkonna kanalisatsioo-
nitrasside ehitus 

0/80 2021 II 7 km 
 trassi 

894 800 KIK ja 
KOV 

Kuliste aasa piirkonna 
ühendamine 
ühiskanalisatsiooni 

0/6 2021 II 1,5 km 
trassi 

191 800 KIK ja 
KOV 

AS Maag Lihatööstuse 
reoveepuhasti 
renoveerimine 

1 2013 III 1 
biopuhasti 

319 600 Era ja KIK 

Palivere Lastekodu bio-
puhasti renoveerimine 

5/10 2013 III 1 
biopuhasti 

63 900 KIK, Era, 
KOV, Riik 

Palivere tööstus-
piirkonna biopuhasti 
renoveerimine 

5/5 2021 III 1 
biopuhasti 

319 600 Era ja KIK 

Nigula tööstuspiirkonna 
kanalisatsioonitrassi 
renoveerimine ja 
ülepumpla ehitamine 

0/5 2021 III 1 km trassi 
ja 1 

ülepumpla 

191 800 Era, KIK, 
KOV 

 
Põhjavesi 

Objekti nimi Liitunud 
tarbijad 
/liituvad 

Teos-
tamise  

aeg 

KOV 
prioriteet 

Ühik Maksu-
mus 

Fin. 
allikas 

Pälli külas asuva 
mittetöötava bio- 
puhasti ja ülepumpla 
likvideerimine 

0 2013 I 2 tk 13 000 KIK ja 
KOV 

 
5.4 Teed, tänavad, platsid 
 
Olemasolev olukord 
2000. aastal teostas OÜ Roneco valla territooriumil asuvate mitteriigimaanteede ning neil asuvate 
sildade ja truupide inventariseerimistööd. 2006. aastal tehti täiendavaid ja täpsustavaid inventari-
seerimistöid. Teede kohta on koostatud mahukas digitaalne andmebaas, mis sisaldab iga tee või 
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tänava kohta vajalikke tehnilisi andmeid. Alates 2003. aastast on teede korrashoiul lähtutud 
põhimõttest, et igal aastal teostatakse hädapärased remonttööd ning tehakse korda ühe küla 
kruuskattega teed iga majapidamise juurde.  
2007. aastal võttis vallavolikogu kohalike maanteede ja asulatänavate nimekirja maanteid kogu-
pikkusega 153,374 kilomeetrit, asulatänavaid 10,830 kilomeetrit ning jalgteid ja jalgrattateid 1,901 
kilomeetrit. Kokku 166,105 kilomeetrit. Kohalikel teedel on 4 silda ja 70 truupi, mis vajavad 
remonti. 
Kuni aastani 2008  viidi igal aastal mustkatte alla kuni 1 km kruuskattega teid ja tänavaid. 
2009. aastast, seoses majanduslangusega vähendas riik raha eraldamist omavalitsuste teehooldeks 
ja seepärast saab teha vaid hädapäraseid töid greiderdamise ja asfaldiaukude parandamise näol. 
 
Olulisemad probleemid: 

• enamik kruusateid vajavad nõuetekohast remonti, tänavate halb seisukord, eriti Paliveres, 
Taeblas ja Nigulas; 

• sillad ja truubid vajavad remonti; 
• kruusakattega tänavad Paliveres vajavad kahe ja poolekordset pindamist; 
• valla teede kinnistamisega seotud omandiprobleemid;  
• teeservade võsastumine; 
• puuduvad kergliiklusteed; 
• seoses uute teede tekkimisega vaja teha uus teede inventariseerimine; 
• parkimise halb korraldus kompaktse asustusega aladel Nigula külas, Palivere ja Taebla 

alevikus. 
 
Strateegilised eesmärgid: 

• erateede omanikega avaliku kasutamise lepingute sõlmimine neile kuuluvate teede osas; 
• sillad ja truubid on remonditud; 
• kergliiklusteed on rajatud vastavalt tegevuskavale; 
• taotleda eelnimetatud kergliiklusteede alune maa-ala Taebla valla munitsipaalomandisse 

transpordimaana; 
• suveperioodil hoida kruuskattega teed, mis mööduvad elamutest, tolmuvabad. 

 
Tegevuskava: 

Ülesanne Aasta Maksumus 
euro 

Rahastaja 

Erateede omanikega avaliku kasutamise 
lepingute sõlmimine neile kuuluvate teede osas 

2015  VV 

Vidruka – Palivere kergliiklustee 2013  VV 
Palivere aleviku Lähtru tee äärne kergliiklustee 2015  VV 
Uue ja vana Taebla ühendamine jalakäijatele  2021  VV 
Linnamäe – Lääne-Nigula kergliiklustee 2021  VV 
Taebla  - Rannaküla kergliiklustee 2021  VV 
Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskust ning 
alevikku ühendav kergliiklustee 

2021  VV 

Taebla alevikust bussijaama juurde viiva jalgtee 
remont 

2015  VV 

Kadarpiku silla remont 2021 132 000 VV 
Palivere silla remont 2021 132 000 VV 
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Töökoja silla remont 2021 132 000 VV 
Truubi nr 205 remont 2021 163 310 VV 
Truubi nr 310 remont 2021 163 310 VV 
 
5.5 Tänavavalgustus 
 
Olemasolev olukord: 
Seoses elektriliini mastide ja kaablite vahetusega AS Fortum Elekter poolt on kõik olemasolevad 
valgustid Paliveres ja Taeblas remonditud. Taeblas remontis ja paigaldas 2000. aastal valgustid AS 
Taebla Kodu.  2003. aastal rekonstrueeriti Taebla Gümnaasiumi juures olev tänavavalgustuse 
süsteem. 2004. aastal ehitati Taebla Gümnaasiumi ja Taebla aleviku vaheline kergliiklustee 
valgustus. 2005. aastal vahetati osaliselt valgusteid Palivere alevikus säästlikumate vastu. 2006. 
aastal rekonstrueeriti tänavavalgustus Vidruka külas Vidruka Kooli juurde suunduval teel. 
2008 rekonstrueeriti Taebla aleviku Haapsalu mnt tänavavalgustus. 
2011. aastal rekonstrueeriti tänavavalgustus Taebla alevikus Uuel tänaval, Piiri tänaval, Soo 
tänaval ja Kase tänaval. Arvestati kokkuhoiu, säästliku tarbimise ja liiklusohutuse põhimõtteid. 
Paigaldati säästlikumad lambid ja lampe paigaldati poole vähem. Likvideeriti liiga tihedalt 
paigaldatud tänavavalgustus ja hoovidesse suunatud valgustus. Rekonstrueeritud tänavavalgustuse 
süsteemid töötavad kahetariifsel vooluarvestusel. Suveperioodil on tänavavalgustus välja lülitatud.  
 
Olulisemad probleemid: 

• bussipeatused valgustamata; 
• Taebla ja osaliselt Palivere aleviku valgustid vajaks vahetamist säästlikumate vastu. 

 
Strateegilised eesmärgid: 

• etapiviisiliselt rekonstrueerida alevike tänavavalgustus, asendades valgustid 
ökonoomsemate vastu 2012-2021; 

• iga-aastaselt valmib vähemalt ühe kergliiklustee (tänava) valgustus vastavalt 
investeeringute tegevuskavale (peatükk 18); 

• küladesse koolibussi peatustesse valgustuse paigaldamine 2012-2015.a. 
 
Tegevuskava: 

Ülesanne Teostaja Maksu-
mus 

Finantsee-
rija 

Aasta 

Priguldi bussipeatusest Taebla 
Gümnaasiumini viiva teelõigu 
valgustamine 

Eltel Netvorks 
AS 

8 000 VV 2013 

Etapiviisiline valgustite 
väljavahetamine ökonoomsemate 
vastu 

AS Taebla 
Kodu 

 VV 2012-2021 

Koolibussi peatuste valgustamine 
külades 

 7 000 VV 2012-2015  

Taebla aleviku kortermajade  ja 
eramute piirkonda ühendav 
jalakäijate tee 

 9 600 VV 2012 

Taeblas Lasteaia tn 1 ja Lasteaia tn 
3 vahelisel lõigul valgustite 
paigaldus 

Taebla 
Vallavalitsus 

 VV 2015 
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5.6 Liikluskorraldus 
 
Olemasolev olukord: 
Igal aastal on  toimunud liikluskorralduse ja liiklusmärkide ülevaatus. Ülevaatuse eesmärk on 
fikseerida puuduv märgistus ning teha ettepanekuid liikluse paremaks korraldamiseks. 
Jõudumööda on paigaldatud uusi liiklusmärke. 
 
Olulisemad probleemid: 

• kohalike teede ja tänavate liiklusmärgistus on puudulik, sh külade piiride tähistus; 
• Paliveres vajab planeeringuga lahendamist Lähtru tee äärne jalgratta- ja kõnnitee; 
• jalgratturite ja jalakäijate liiklemine kohati halvasti korraldatud; 
• Taebla ja Palivere korterelamute vahel autode parkimine haljasaladele või jalakäijate 

aladele; 
• suunaviitade vähesus.  

  
 Strateegilised eesmärgid: 

• 2012-2021 puuduvate liiklusmärkide paigaldamine; 
• paigaldamist vajavate suunaviitade nimekirja koostamine; 
• suunaviitade järk-järguline paigaldamine; 
• jalgrattateede ja jalakäijate radade projekteerimine ja rajamine(vt ka p 5.4 Teed, tänavad, 

platsid); 
• autode parkimise analüüs ning vajadusel uute parklate projekteerimine ja ehitus; 
• paigaldada külade piire tähistavad sildid 2012-2021; 
• elanikkonnale teavitavad liiklusalased üritused, tegevused, koolitused; 
• liiklusturvalisuse osas suuremates asulates õuealade algustesse ja Kirimäe küla läbivale 

maanteele paigaldada künnised sõidukiiruse vähendamiseks; 
• Palivere TTSK ligipääsutee parendus ja parkla ehitus. 

 
Tegevuskava: 

Ülesanne Teostaja Maksumus Finantsee-
rija 

Aasta 

Puuduvate liiklusmärkide 
paigaldamine 

VV 6 500 VV 2012-2021 

Suunaviitade nimekirja 
koostamine 

VV - - 2011-2012 

Suunaviitade järk-järguline 
paigaldamine ja uuendamine 

VV 3 200 VV 2012-2021 

Kompaktse asustusega alade 
liikluskorralduse analüüs 
koostöös Haapsalu Kolledžiga 

VV, Haapsalu 
Kolledž 

 VV 2012-2016 

 
 
6. MAAKASUTUS, HEAKORD, KALMISTUD JA KESKKONNASEISU ND 
 
6.1 Maakasutus 
 
Olemasolev olukord 
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Valla üldpindala on 14146,4 ha, millest metsamaad on 43 % ja haritavat maad 29 %.  Kõik valla 
halduspiirid on maismaapiirid. 
01.05.2011. a. seisuga  oli  riigi  maakatastris  registreeritud 1719  katastriüksust  pindalaga 
11623,1ha, mis moodustab 82,2  % valla maafondist. Registreerimata maa pindala on  2523,3 ha, 
mis moodustab 17,8  % maafondist.  Suure osa registreerimata maadest moodustavad riigi reservi 
ettepanekutega kaetud maad, sellest ligi 1350 ha on riigimetsana RMK omandisse vormistamisel. 
Keskmine registreeritud katastriüksuse suurus on 6,8 ha.  
 
Metsamaast on 50 % erasektori kasutada ja 50 % haldab Riigimetsa Majandamise Keskuse 
Läänemaa metskond. 
Haritavat maad on 3150 ha eraomandis, ligi 960 ha on riigi omandis, kuhu on põllu-
majandustootjate kasuks seatud kasutusvaldus.    
Valla maa kõlvikuline jaotus 

30%

5%

42%

2%

21%

        Haritav maa             

        Lood. rohumaa        

        Metsamaa                

        Õuemaa                 

        Muu maa                 

 
 

Kõlvik 
Pindala 
kokku (ha) 

% valla 
pindalast 

Maakatastris 
registreeritud(ha) 

      % 
kõlvikust 

Haritav maa                                   4224 30 4182 99 
Lood. rohumaa           648 5 639 99 
Metsamaa                 5995 42 5070 85 
Õuemaa                  257 2 249 97 
Muu maa                  3022 21 1483 49 
Kokku pindala  mai 2011 14146 100 11623  
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Maakatastris registreeritud maa 
seisuga 01.05.2011 

Pindala (ha) % registr. maast 

Tagastatav maa 4312,3 37,1 
Ostueesõigusega erastatav maa 2104,2 18,1 
Enampakkumisega erastatav maa 622,7 5,4 
Vaba metsamaa erastamine 115 1 
Vaba põllumajandusmaa erastamine 533,7 4,6 
Munitsipaalmaa 35,4 0,3 
Riigimaa 3899,8 33,6 
KOKKU 11623,1 100 
 
Maareform on kestnud ligi seitseteist aastat. Maade tagastamine ja ostueesõigusega erastamine on 
lõppenud, kestab maa munitsipaliseerimine.  
Munitsipaalomandisse on vormistatud 20 maaüksust, kokku 35,4 ha, järge ootamas on veel 5 
maaüksust  ja valla teede ning tänavate alune maa. 
 
Munitsipaalmaad seisuga 01.09.2011 
 
Jrk 
nr. Alevik, küla  Maaüksuse nimi 

Pindala 
ha Sihtotstarve 

Munitsipaalomandisse vormistatud maad 

M1 Palivere Palivere Põhikool 2,58 ühisk.ehitiste maa 

M2 Palivere Spordihoone 0,16 ühisk.ehitiste maa 
M4 Palivere Palivere päevakeskus 0,74 ühisk.ehitiste maa 
M5 Palivere Palivere Lasteaaed 0,88 ühisk.ehitiste maa 
M3 Palivere Haapsalu mnt 14, pritsikuur 0,15 tootmismaa 
M6 Luigu Kuliste aas 7,6 üldkasutatav maa 
M9 Taebla Taebla mängu ja spordiväljak 0,64 üldkasutatav maa 
M9 Taebla Taebla Lasteaed 1,6 ühisk.ehitiste maa 
M11 Taebla Tööstuse tn 9 garaaž 0,01 tootmismaa 

  

Maakatastris registreeritud maa jaotus

37%

18%5%1%
5%

0%

34%

Tagastatav maa

Ostueesõigusega erastatav maa 

Enampakkumisega erastatav maa

Vaba metsamaa erastamine

Vaba põllumajandusmaa
erastamine
Munitsipaalmaa

Riigimaa
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M12 Taebla Papli pst 2 garaaž /kaasomand/ 0,01 elamumaa 
M17 Koela Koela Talumuuseum 0,75 ühisk.ehitiste maa 
M15 Kadarpiku Sireli maaüksus /raudteemaja 12/  0,5 elamumaa 
M7 Allikmaa Mäekeskuse 0,28 üldkasutatav maa 
M18 Nigula Sotsiaalkeskus 0,9 ühisk.ehitiste maa 
M8 Taebla Taebla kultuuri- ja spordikompleks 2,51 ühisk.ehitiste maa 
M16 Leediküla Leediküla kalmistu 5,32 üldkasutatav maa 
M17 Nigula Koela kalmistu 0,85 üldkasutatav maa 
M13 Pälli Gümnaasiumi 3,4 üldkasutatav maa 
M13 Pälli Koolimaa 4,9 üldkasutatav maa 
M10 Taebla Taebla staadion 1,49 üldkasutatav maa 
  Kirimäe Puurkaevu 0,14 tootmismaa 
    Kokku: 35,41   

Munitsipaalomandisse vormistamisel olevad maad /mõõdistamata/ 
  Palivere Haljasala 0,7 üldkasutatav maa 
M19 Taebla Taebla park 3,4 üldkasutatav maa 
  Allikmaa Salvina 3,7 üldkasutatav maa 
  Vidruka Vidruka park 0,7 üldkasutatav maa 
    Kokku: 8,5   

Munitsipaalomandisse taotletavad maad 

  Pälli Kooliaed 1,7 maatulundusmaa 
  Kedre Hallimägi 3,3 üldkasutatav maa 
          
  Pälli Aiamaad 6,4 maatulundusmaa 
    Valla teed ja tänavad 120 transpordimaa 

    KÕIK KOKKU 175,31   
 
Olulisemad probleemid: 

• osa maid on omanikuta (st jätkuvalt riigi omandis) ja osaliselt puudub ka maakasutus; 
• omandis oleva maa kasutus on puudulik (metsad risustuvad, põllud võsastuvad); 
• valla arenguks vajaliku hoonestamata maa taotlemine munitsipaalomandisse keeruline ja 

pikk protsess ; 
• kinnisvara arendajate väike huvi valla  maa vastu; 
• elamuehituseks sobilike kruntide vähesus; 
• valla eelarve ei võimalda osaleda uute elamualade teede ja tehnovõrkude väljaehitamisel.  

 
Strateegilised eesmärgid:   

• maareform on lõpetatud, maale on kinnistatud omanikud; 
• maastikud on hooldatud, on avatud vaated looduslikult kaunitele kohtadele; 
• maakasutus toimub vastavalt üldplaneeringule ja detailplaneeringutele; 
• valla arenguks vajalikud maa-alad on 100 % munitsipaliseeritud; 
• haritavad maad on kasutusel või metsastatud. 
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6.2 Heakord 
 
Olemasolev olukord 
Taebla valla heakord paraneb iga aastaga. Maale omanike kinnistamisega paraneb ka maade 
kasutamine ja heakord. Igal aastal viiakse läbi valla heakorra konkurss, mille raames tunnustatakse 
paremaid ja juhitakse tähelepanu ka hoolitsemata kohtadele. Probleeme on endiste suurtootmiste 
hoonetega ja korruselamutega, mis on kasutuseta. 
Heakorraalast tegevust vallas reguleerib Taebla valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri.  
Korteriühistute moodustamisel on paranenud  korterelamute heakord. Koduaedade olukord on hea, 
kuid paljudes kohtades vedeleb vanarauda, lagunenud sõidukeid ja ehitusprahti. Olukorda on 
parandanud korraldatud olmejäätmevedu. Esimene korraldatud olmejäätmevedu rakendus  01. 
juunist 2007.a. Alates 2010. aastast on Taebla vald liitunud Läänemaa omavalitsuste ühise 
olmejäätmeveoga ja 2013. aastast tervet Läänemaad hõlmava korraldatud olmejäätmeveoga. 
 
Olulisemad probleemid  

• puudub heakorra abinõude tagamise plaan; 
• puuduvad parkide haljastusprojektid ja regulaarne hooldus; 
• prügikastide vähesus;  
• elanike vähene informeeritus heakorra eeskirjadest; 
• heakorra eeskirjade täitmise kontrollimine ei toimi; 
• vaatamisväärsuste ümbrused osaliselt võsastunud ja räämas; 
• kohalike teede ääred võsastuvad; 
• bussipeatuste korrashoid. 

 
Strateegilised eesmärgid   

• toimib organiseeritud heakorraeeskirjade täitmise kontrollimine; 
• suvel on laste ja noorte kaasamisel loodud  heakorrastustöödega tegelev üksus;  
• pargid ja teised ühiskondlikud haljasalad on korrastatud haljastuskavade järgi; 
• Taebla mõisapark on järk-järgult taastatud ja uuendatud; 
• lagunenud ja ohtlikud ehitised on lammutatud; 
• kõik tänavad on saanud korrektse märgistuse; 
• alevike tänavad ja külakeskuste teed on tolmuvabad; 
• Pälli külas ja Paliveres on korrastatud ujumiskohad; 
• kõik majapidamised on kaasatud jäätmete kogumissüsteemi; 
• alevike eramualad on varustatud ühiskanalisatsiooniga. 

 
6.3 Loodus- ja muinsuskaitse 
 
Olemasolev olukord 
Taebla vallas on looduskaitse all 7% valla maafondist, kokku 989 ha maad sh: 
1. Palivere mõisa park     5,2 ha 
2. Ants Laikmaa kodupark     8,0  ha 
3. Marimetsa-Õmma hoiuala   152 ha 
4. Ehmja-Turvalepa hoiuala    824 ha 
 
Kaitstavad üksikobjektid on: Palivere poopuu ja Ants Laikmaa kodupargi kadakad. Marimetsa-
Õmma ja Ehmja-Turvalepa hoiualade eesmärk on kaitsta järgmisi loodusliku loomastiku ja 
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taimestiku elupaigatüüpe: jõed ja ojad, kuivad nõmmed, kadastikud, puisniidud, rabad, liigirikkad 
madalsood, vanad loodusmetsad, puiskarjamaad, siirdesoo- ja rabametsad, allikad ja allikasood, 
sürjametsad. Ehmja-Turvalepa hoiualal on kaitstavad liigid  - saarmas ja eesti soojumikas. 
Marimetsa –Õmma hoiualal on kaitstavad liigid - eesti soojumikas, teelehe mosaiikliblikas, suur 
mosaiikliblikas, kaljukotkas, sooräts, rüüt, mudatilder, punajalg tilder ja kiivitaja.  
Taebla vallas asub maakondliku tähtsusega Palivere väärtuslik loodusmaastik - Pikajala mägi, 
luitemännikud, jõesäng, Kuliste aas, allikas ja hiiepuu. Palivere Pikajala mägi on Läänemaa kõige 
silmapaistvam mandrijää servamoodustus, mäel asub maakonna kõrgeim punkt, 50,6 m üle 
merepinna. Valda läbib maakondliku tähtsusega muistne Kuijõe-Keedika-Uugla-Taebla-Kirimäe-
Võnnu-Ridala tee. Tee lähiümbrusse jääb palju muinasaegsele asustusele viitavaid arheoloogia-
mälestisi, vanemad asustusjäljed pärinevad siin 1. aastatuhandest enne Kristust. Tee äärde jääb13. 
sajandil ehitatud Nigula kirik, Nigula oli endine kihelkonnakeskus. Nigula naaberkülas Koelas 
asub Koela Talumuuseum, mis tutvustab ümbruse kodulugu.  
Riiklikus kultuurimälestiste registris on kokku registreeritud 87 mälestist: 7 ajaloomälestist, 47 
arheoloogiamälestist, 5 arhitektuurimälestist ja 28 kunstimälestist. Arhitektuurimälestised  ja 
kunstimälestised on kõik seotud Nigula kirikuga. 
 
Kultuurimälestised Taebla vallas (V – vallasmälestis, K – kinnismälestis) 
Jrk 
nr   Reg nr Mälestise nimi V/K Omavalitsus Aadress 
1 10138 Asulakoht  K Taebla vald  Allikmaa küla  
2 10139 Hiiekünnapuu  K Taebla vald  Allikmaa küla  
3 4089 Ants Laikmaa kodukoht, Laipmani talu  K Taebla vald  Kadarbiku küla  
4 4090 Ants Laikmaa (1886-1942) haud  K Taebla vald  Kadarbiku küla,  
5 10140 Asulakoht  K Taebla vald  Kadarpiku küla  
6 10141 Kivikalme  K Taebla vald  Kadarpiku küla  
7 10142 Kivikalme  K Taebla vald  Kadarpiku küla  
8 10143 Kultusekivi  K Taebla vald  Kadarpiku küla  
9 10144 Asulakoht  K Taebla vald  Kirimäe küla  
10 10145 Asulakoht  K Taebla vald  Kirimäe küla  
11 10146 Asulakoht  K Taebla vald  Kirimäe küla  
12 10147 Asulakoht  K Taebla vald  Kirimäe küla  
13 10148 Asulakoht "Rui mägi"  K Taebla vald  Kirimäe küla  
14 10149 Kalmistu  K Taebla vald  Kirimäe küla  
15 10150 Kivikalme  K Taebla vald  Kirimäe küla  
16 10151 Muistsed põllud  K Taebla vald  Kirimäe küla  
17 10152 Muistsed põllud  K Taebla vald  Kirimäe küla  
18 10153 Asulakoht  K Taebla vald  Koela küla  
19 10154 Asulakoht  K Taebla vald  Koela küla  
20 10155 Asulakoht "Varetemägi"  K Taebla vald  Koela küla  
21 10156 Kivikalme  K Taebla vald  Koela küla  
22 10157 Kultusekivi  K Taebla vald  Koela küla  
23 10158 Kultusekivi  K Taebla vald  Koela küla  
24 10159 Kultusekivi  K Taebla vald  Koela küla  
25 10160 Kultusekivi  K Taebla vald  Koela küla  
26 10161 Kultusekivi  K Taebla vald  Koela küla  
27 10162 Muistsed põllud  K Taebla vald  Koela küla  
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Jrk 
nr   Reg nr Mälestise nimi V/K Omavalitsus Aadress 
28 10163 Asulakoht  K Taebla vald  Leediküla küla  
29 10164 Linnus  K Taebla vald  Leediküla küla  

30 16495 
Ratasrist Ietzede perekonna haual, 1644 
(paas)  K Taebla vald  Lääne-Nigula  

31 16496 
Ratasrist Kappeli perekonna haual, 1815 
(dolomiit)  K Taebla vald  Lääne-Nigula  

32 16484 
Altar, Sigismund, Peterburi, 1823 (puit, 
nikerdus, õli)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 

33 16485 
Altarimaal "Ülestõusmine", 19.saj (õli, 
lõuend)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 

34 16486 
Altarimaal "Püha Õhtusöömaaeg", 1814 
(õli, lõuend)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 

35 16487 Kantsel, 19.saj (puit, õli)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 

36 16488 
Kroonlühter kuueteistkümne tulega, 19.saj 
(pronks)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 

37 16489 
Kroonlühter kahekümne tulega, 19.saj 
(pronks)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 

38 16490 
Kroonlühter kuueteistkümne tulega, 19.saj 
(pronks)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 

39 16491 Seinalühter, 19.saj (pronks, kullatud)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 
40 16492 Tornikell, A.J.Feldmann, 1868 (pronks)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 
41 16493 Tornikell, 1890 (pronks)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 
42 16494 Ristimislaud, 1847 (puit, õli)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 
43 16497 Krutsifiks, 20.saj (kivi, pronks, õli)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 
44 16498 Küünlajalg, 19.saj (messing, hõbetatud)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 
45 16499 Küünlajalg, 19.saj (messing, hõbetatud)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 

46 16500 
Laualühter kolme tulega, Fraget, 19.saj 
(messing, hõbetatud)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 

47 16501 
Laualühter kolme tulega, Fraget, 19.saj 
(messing, hõbetatud)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 

48 16502 
Küünlajalg, Vene töö, 19.saj (vask, 
hõbetatud)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 

49 16503 
Küünlajalg, Vene töö, 19.saj (vask, 
hõbetatud)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 

50 16506 Seinalühter kolme tulega, 19.saj (messing)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 
51 16507 Seinalühter kolme tulega, 19.saj (messing)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 
52 16508 Seinalühter kolme tulega, 19.saj (messing)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 
53 16509 Seinalühter kolme tulega, 19.saj (messing)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 

54 16510 
Veinikann, 19/20.saj (messing, seest 
hõbetatud)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 

55 16511 
Ristimisvaagen, 19/20.saj (messing, 
hõbetatud, kullatud)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 

56 16512 Tugitool, 17.saj (puit, polsterdus)  V Taebla vald  Lääne-Nigula kirik 
57 16504 Hauaplaat rõngasristiga, 13/14.saj K Taebla vald  Lääne-Nigula 
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Jrk 
nr   Reg nr Mälestise nimi V/K Omavalitsus Aadress 

(dolomiit)  kirikuaed  

58 16505 Rist, 13/14.saj (dolomiit)  K Taebla vald  
Lääne-Nigula 
kirikuaed  

59 4091 Lääne-Nigula (Koela) kalmistu  K Taebla vald  Nigula küla  
60 4092 Lääne-Nigula kirikuaed  K Taebla vald  Nigula küla  
61 15594 Lääne-Nigula kirik  K Taebla vald  Nigula küla  
62 15595 Lääne-Nigula kirikuaia kabel  K Taebla vald  Nigula küla  
63 15596 Lääne-Nigula kirikuaia piirdemüür  K Taebla vald  Nigula küla  
64 15597 Lääne-Nigula pastoraadi peahoone  K Taebla vald  Nigula küla  
65 27142 Vabadussõja mälestussammas  K Taebla vald  Nigula küla,  
66 4093 II maailmasõjas hukkunute ühishaud  K Taebla vald  Palivere alevik  
67 10165 Kalmistu  K Taebla vald  Palivere alevik  
68 10166 Kalmistu  K Taebla vald  Palivere alevik  
69 10167 Linnus  K Taebla vald  Palivere alevik  
70 4094 II maailmasõjas hukkunute ühishaud  K Taebla vald  Pälli küla  
71 10168 Kultusekivi  K Taebla vald  Taebla alevik  
72 10169 Ohvriallikas  K Taebla vald  Taebla alevik  
73 10170 Asulakoht  K Taebla vald  Tagavere küla  
74 10171 Asulakoht  K Taebla vald  Tagavere küla  
75 10172 Asulakoht  K Taebla vald  Tagavere küla  
76 10173 Kivikalme  K Taebla vald  Tagavere küla  
77 10174 Kultusekivi  K Taebla vald  Tagavere küla  
78 10175 Kultusekivi  K Taebla vald  Tagavere küla  
79 10176 Asulakoht  K Taebla vald  Turvalepa küla  
80 10177 Asulakoht  K Taebla vald  Turvalepa küla  
81 10179 Kalmistu  K Taebla vald  Vidruka küla  
82 10180 Kivikalme  K Taebla vald  Vidruka küla  
83 10181 Kivikalme  K Taebla vald  Vidruka küla  
84 10182 Kivikalme  K Taebla vald  Vidruka küla  
85 10178 Asulakoht  K Taebla vald  Vidruka küla   
86 10183 Asulakoht  K Taebla vald  Võntküla küla  
87 10184 Kultusekivi  K Taebla vald  Võntküla küla  
 
Olulisemad probleemid: 

• muinsusteabe ebapiisav levik; 
• peremeheta ja hooldamata mälestised; 
• riigipoolsete investeeringute vähesus muinsuskaitseobjektide korrashoiuks. 

 
Strateegilised eesmärgid:   

• säilinud on kõik kultuurimälestiste registris registreeritud mälestised; 
• säilitatud on puhas looduskeskkond, saavutatud kooskõla looduskaitse ja majanduse vahel; 
• mälestised ja kaitsealused objektid on tähistatud ja viidastatud;  
• valla, looduskaitsekeskuse ja muinsuskaitseameti koostöö tulemusena on valminud teatmik 

kohalikest vaatamisväärsustest, see on avaldatud ka valla kodulehel; 
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• maastikuhooldusega väärtuslikel maastikel on avatud huvitavad vaated;  
• on välja ehitatud Palivere turismi- ja spordikeskus ning Kuliste aasa puhkekeskus koos 

telkimiskohaga; 
• Hallimäe muinaslinnuse kõrval on korrastatud parkimisplats, lõkkeplats ja telkimiskoht, 

paigaldatud infotahvel; 
• kohaliku kaitse alla on võetud Allikmaa purunenud rändrahn, Kingati rändrahn, Hallikivi 

(Salvina kivi) ning Palivere silmaallikas; 
• elanikkond on teadlik kohalikest loodus- ja muinsuskaitse objektidest ning nende 

säilitamisest ja korrashoiust. 
 
6.4 Kalmistud 
 
Olemasolev olukord 
Valla territooriumil asub 3 kalmistut: Lääne-Nigula kirikuaed (omanik EELK Lääne-Nigula Püha 
Nikolause Kogudus), Leediküla kalmistu ja Koela kalmistu (omanik Taebla vald). Matmine ning 
uute platside väljaandmine toimub põhiliselt Leediküla kalmistul, teistes surnuaedades 
üksikjuhtumitel. 
  
Olulisemad probleemid 

• muinsuskaitsealune Koela kalmistu kaardistamata, hooldamine ebaregulaarne; 
• Leediküla kalmistul puudub kalmistu plaan, kiviaia taastamine lõpule viimata, uuel osal 

puudub värav, kabelit ei saa kasutada otstarbeliselt; 
• Leediküla kalmistul puuduvad tualetid. 

 
 
Strateegilised eesmärgid 

• Koela kalmistu on munitsipaalomandis ja kaardistatud; 
• Leediküla kalmistu uus osa on kasutusele võetud vastavalt planeerimisprojektile, mis 

valmis 2007. aasta septembris; 
• Leediküla kalmistu kabel on korrastatud, ehitatud on tööriistade ja inventari hoiuruum;  
• On välja töötatud kalmistu kasutamise eeskirjad, on võimalik tellida teenust haudade 

hooldamiseks 2015; 
• Leediküla kalmistule on paigaldatud statsionaarsed tualetid hiljemalt 2012.a; 
• Korrastatud on Koela kalmistu aastaks 2014. 

 
6.5 Keskkonnaseisund 
 
Looduskeskkonna seisund ei ole viimaste aastatega halvenenud, kuna keskkonda saastavaid 
tootmisobjekte ei ole juurde ehitatud ning olemasolevate tootmismahud on vähenenud. Põllu-
majanduse areng on pidurdunud ning paljud põllumajanduse tootmishooned on leidnud uue 
kasutusala. 
 
6.5.1 Põhjavesi 
 
Olemasolev olukord: 
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Valla territoorium asub põhjavee loodusliku kaitstuse seisukohalt kaitsmata ja nõrgalt kaitstud alal. 
Viimasel viiel aastal ei ole vallas põhjavee reostuskoldeid esinenud. Probleemiks on põhjavee suur 
fluori ja raua sisaldus. Mõningates valla piirkondades ületab see lubatud normi. 
Valla territooriumil on rajatud ca 180 puur- ja salvkaevu. Enamik kaevudest ca (2/3) on puuritud 
ilma projektita ning ei oma nõuetekohast kaevu passi. Suuremad puurkaevu valdajad, kes 
pumpavad vett üle 5m3 ööpäevas, on vormistanud põhjavee erikasutusload. Need puurkaevu 
valdajad, kes osutavad veemüügi teenust, võtavad regulaarselt joogivee proove vastavate kontrolli 
kavade alusel. 
 
Olulisemad probleemid: 

• probleeme tekitavad kasutuseta ja peremeheta puurkaevud, mis on nõuetekohaselt 
tamponeerimata, need kaevud on otsesed põhjavee reostusallikad; 

• vallal puudub puur- ja salvkaevude register; 
• põhjavee suur raua ja fluori sisaldus. 

 
Strateegilised eesmärgid: 

• valla puurkaevude registri koostamine aastaks 2013 (sisaldab ka tamponeerimist vajavaid 
kaeve). 

 
Tegevuskava: 

Ülesanne Teostaja Maksumus Finantseerija Aasta 

Puurkaevude registri koostamine VV 6 500 VV 2012-2021 
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6.5.2 Reovesi (veesaaste) 
 
Olemasolev olukord: 
Veekogudesse on lubatud juhtida ainult puhastatud vett. Valla suuremate puhastusseadmete 
seisukord on järgmine (seisuga juuli 2011): 
 

Puhasti valdaja Puhasti tüüp Seisukord 
AS Haapsalu Veevärk 2 biopuhastit BIO-100, 

Taeblas 
töökorras, regulaarne hooldus, vajab 
rekonstrueerimist 

AS Haapsalu Veevärk biopuhasti BIO-100 
Nigulas 

töökorras, regulaarne hooldus, paigaldatud 
uus õhupuhur ja ülepumpla pump, 
planeeritud sulgeda 

AS Haapsalu Veevärk biopuhasti BIO-100, 
Palivere I 

rekonstrueeritud 

Taebla Gümnaasium ja 
Taebla Kutsekeskkool 

biopuhasti BIO-50 vajab sulgemist 

Vidruka Kool biopuhasti BIO-50 töökorras, vajab rekonstrueerimist 
AS Kestvuspuit biopuhasti BIO-100 töökorras 
AS Maag Lihatööstus biopuhasti BIO-50 töökorras, regulaarne hooldus 
AS Farmplant Eesti biopuhasti BIO-100 töökorras 
AS Farivas  puhasti ei tööta, tekkinud on lokaalne 

reostus 
 
Olulisemad probleemid: 

• Taebla jõe reostuskoormus vajab kontrollimist; 
• ühepereelamute nõuetele mittevastavad kogumiskaevud; 
• enamus puhastusseadmeid on ca 20 aastat vanad ning amortiseerunud. 

 
Strateegilised eesmärgid: 

• kaaluda Taebla ja Palivere ühepereelamute liitmist ühiskanalisatsiooniga aastaks 2021; 
• puhastusseadmete järk-järguline rekonstrueerimine aastaks 2021. 
 

Tegevuskava: 
Ülesanne Teostaja Maksumus Finantseerija Aasta 

Likvideeritavate 
puhastite sulgemine 

AS Haapsalu 
Veevärk, VV, AS 

Taebla Kodu 

 Riik, VV 
Ühtekuuluvus-

fond 

2011-2013 

Uued liitumised 
ühiskanalisatsiooniga 

AS Taebla Kodu, 
omanikud 

  2013-2021 

 
6.5.3 Jäätmekäitlus 
 
Olemasolev olukord: 
Jäätmekäitlusalast tegevust vallas reguleerivad Jäätmeseadusest tulenevad valla õigusaktid. Alates 
01. juunist 2007 toimub valla territooriumil korraldatud olmejäätmevedu. Konkursi võitis Ragn-
Sells AS. 2010.aasta omavalitsuste ühise konkursi võitis AS Veolia Keskkonnateenused.  
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Lisaks eeltoodule korraldab vallavalitsus igal aastal suurjäätmete kogumisringi ja koostöös teiste 
omavalitsustega ohtlike jäätmete kogumisringi. Tulenevalt nõuetekohastest Läänemaa 
Jäätmejaama avamisest Pullapääl suleti valla ohtlike jäätmete kogumispunkt 2007. aasta aprillis.  
Taeblas ja Paliveres võetakse kauplustes vastu klaastaarat ja plastikpudeleid. Jäätmete sorteerimist 
taaskasutamise eesmärgil tehakse minimaalselt. Konteinerid klaastaara ning paberi jaoks on 
Taeblas, Paliveres ja Nigulas. 
 
Olulisemad probleemid: 

• külades ja alevikes puuduvad jäätmejaamad, kus on võimalik jäätmeid taaskasutamise 
eesmärgil liigiti koguda; 

• ehitus- ja klaasijäätmete (va taara) kogumine vajab lahendamist; 
• inimeste vähene teadlikkus jäätmekäitlusest ja jäätmete liigiti kogumisest; 
• tiheasustusaladel puuduvad kompostimisvõimalused (lehed, oksad, pargijäätmed). 

 
Strateegilised eesmärgid: 

• jäätmete liigiti kogumise propageerimine aastatel 2012-2021; 
• aastaks 2021 igasse külla jäätmejaam, kus võimalik jäätmeid liigiti koguda; 
• igaaastaselt viiakse kevadeti läbi suuregabariidiliste jäätmete kogumine; 
• 2012-2021.a osaleda ohtlike jäätmete kogumise ringis või korraldada iseseisvalt 

ühekordseid kampaaniaid; 
• rajatakse kompostimisväljak puulehtede ja okste kompostimiseks (pargijäätmete 

kompostimiseks) perioodil 2012-2015.a. 
 
Tegevuskava: 

Ülesanne Teostaja Maksu-
mus 

Finantsee-
rija 

Aasta 

Teavitavad üritused ja tegevused VV 1 000 VV + 
projektid 

2012-2021 

Jäätmejaamade ehitamine VV 10 000 VV + 
projektid 

2012-2021 

Suuregabariidiliste jäätmete ring  VV 16 000 VV 2012-2021 
Ohtlike jäätmete kogumisringis osalemine VV 10 000 VV + 

projektid 
2012-2021 

Kompostimisväljaku rajamine VV 2 500  VV +  
projektid 

2012-2015 

 
 
7. HARIDUS 
 
7.1 Alusharidus 
 
Olukorra kirjeldus 
Taebla vallal on kaks alusharidust võimaldavat lasteasutust: Taebla Lasteaed ja Palivere Lasteaed. 
Seisuga 10.01.2011 on: 

• Taebla Lasteaias lapsi 73, kõik lapsed on Taebla vallast. Taebla Lasteaias on üks 
sõimerühm ja kolm liitrühma.  Seisuga mai 2011 on esitatud avalduste alusel näha 
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õppeaasta alguseks tekkiv järjekord liitrühmade osas – 9 last rohkem, sest aiarühmade 
täituvusnorm 18 last;  

• Palivere Lasteaias käib 50 last, samuti kõik oma valla lapsed. Palivere Lasteaias on üks 
sõimerühm ja kolm liitrühma. 

 
Kõikidele koolieelikutele on loodud kooliks valmistumise võimalused. Taebla Lasteaias aeg-ajalt 
tekkivad kohaprobleemid puudutavad lapsi, kes soovivad esmast lasteaiakohta. 
 
Statistilised andmed 

Taebla Lasteaia laste arv 2007-2011
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* 2011. aasta tegevuskulu kuus 3670 kr = 234,56 € 
 

Palivere  Lasteaia las te  arv 2007-2011
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Taebla Lasteaia tegevuskulu kuus 2007-2011

3 349 kr 3 654 kr
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Palivere  Las teaia tegevuskulu kuus 2007-2011

3 084 kr
4 051 kr 4 548 kr

3 642 kr
4 673 kr

0 kr
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tegevuskulu

 
* 2011. aasta tegevuskulu kuus 4673 kr =  298,63 € 
 
7.2 Üldharidus 
 
Olukorra kirjeldus 
Taebla vallal on kaks üldhariduskooli: Palivere Põhikool ja Taebla Gümnaasium. 
Seisuga 10.01.2011 a.: 

• Palivere Põhikoolis õpib 90 õpilast, neist 88 Taebla vallast ja 2 teistest omavalitsustest 
(Noarootsi vald, Kuressaare linn); 

• Taebla Gümnaasiumis õpib 218 õpilast, neist 171 õpilast Taebla vallast ja 47 teistest 
omavalitsustest (Haapsalu, Tallinn, Ridala, Oru, Risti, Noarootsi, Lihula, Vasalemma).  

• 49-st teiste omavalitsuste õpilastest õpib põhikooliosas 22 ja gümnaasiumiosas 27 õpilast. 
 
Taebla vallas on hetkeseisuga 253 koolikohustuslikku õpilast, kellest 221 omandab põhiharidust 
oma valla koolides. Ülejäänud 32-st õpilasest 13 omandab erivajadusest tingitult põhiharidust 
Vidruka Koolis (7), Haapsalu Sanatoorses Internaatkoolis (4), Tallinna Heleni Koolis (1), Tartu 
Emajõe Koolis (1). 3 õpilast õpib Haapsalu Nikolai Koolis, kuna kodune keel on vene keel ja 
neile on nimetatud kool piirkonnakooliks. Üks laps õpib Kasari Põhikoolis kasutades riiklikult 
finantseeritava õpilaskodu teenust. Üks õpilane arendab end kergejõustikualadel Audentese 
Spordigümnaasiumis. Seega õpib18 põhikooliealist õpilast teistes koolides põhjusega. 14 õpilast, 
kes võiksid õppida oma piirkonnakoolis Taebla vallas, õpivad mujal. Koolikohustusliku ea, 17.a 
ületanutest 8 õpilast ei katkestanud õppimist ja  omandavad 
põhiharidust. 
Taebla valla gümnaasiumiõpilasi on kokku 51, neist 33 õpib Taebla Gümnaasiumis, 9 Haapsalu 
Wiedemanni Gümnaasiumis, 4 Haapsalu Gümnaasiumis, 3 Audentese Spordigümnaasiumis ja 2 
Noarootsi Gümnaasiumis, mis on riigigümnaasium.  Viimasel viiel aastal on Taebla 
Gümnaasiumis põhikooli lõpetanud noored jätkanud paari erandiga õppimist gümnaasiumiosas 
Taeblas. Haapsalu gümnaasiumides, eelistatum Wiedemanni Gümnaasium, jätkavad õpinguid 
enamasti Palivere Põhikooli lõpetanud noored. Tõenäoliselt motiiviks ei ole niivõrd kooli enda 
reklaam kuivõrd juba linnakoolis õppivate Palivere noorte mõju ja parem võimalus käia 
huvikoolides.  
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Taebla Gümnaasiumi õpilased 2007-2011
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Andmetest nähtub, et põhikooliõpilaste arv on õppeaasta 2010/ 2011 alguseks kahanenud 46 
õpilase võrra. Gümnaasiumiõpilaste arv püsis üle 90 veel õppeaasta 2008/ 2009 lõpuni. Seejärel 
arv langes järsult, kuna lõpetasid paralleelklassid ja edaspidi on kõiki gümnaasiumiklasse olnud 
üks klassikomplekt.  Õpilaste arv põhikooliosas on kahanenud seetõttu, et  1. klassi tulevate laste 
arv on varasemaga võrreldes oluliselt väiksem, vaid 10 kuni 13 õpilast. Põhikooli lõpuklassid on 
olnud keskmiselt suurusjärguga 20 või üle selle. Koguarvu languses on oma osa ka 10. klasside 
komplekteerimises, sest planeeritud vastuvõtt, 35 õpilast, ei  realiseerunud. Põhjuseks on õpilaste 
üldise arvu vähenemine, mistõttu Haapsalu linn muutis vastuvõtutingimusi ja lisaks on avanud 
mõnedel õppeaastatel kahe paralleelklassi asemel kolm10. klassi. Linnaõpilaste arv on seetõttu 
gümnaasiumiosas oluliselt vähenenud. Lähikonna põhikoolide õpilaskontingent on samuti väike ja 
seetõttu tuleb ka nendest koolidest 10. klassi õppima vähem gümnaasiumiharidusest huvitatud 
võimekaid noori. Rohkem tublisid gümnasiste on tulnud Ristilt ja Orult. Kooli juhtkond ja 
õppenõukogu on korduvalt analüüsinud gümnaasiumiosa jätkusuutlikkust kehtiva põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse valguses. Takistuseks gümnaasiumiosa pidamises ei ole kooli materiaal-
tehniline baas, veel ka õpetajaskond oma vanusega ega seadusest tulenev õppetöö kolme suuna 
käivitamine. Probleem on õpilaste arv, millest sõltub õpetamise finantseerimine. Pöördeliseks on 
kindlasti õppeaasta 2013/2014, kui tööd alustab riigigümnaasium Haapsalus. Esialgne prognoos 
lubab oletada, et Taeblas on võimalik gümnaasiumiharidust anda veel järgneval kahel-kolmel 
aastal, (peamistel ) tingimustel, et: 

• võimekad põhikoolilõpetajad asuvad õppima oma kooli 10. klassis; 
• ei muudeta põhikooli- ja gümnaasiumiseadust; 
• kuni riigigümnaasiumi käivitamiseni säilib naaberkoolide õpilastel huvi õppimise vastu 

Taeblas. 
 
Huvi gümnaasiumihariduse saamise vastu lähipiirkonnas võib säilida noortel, kes konkursiga 
riigigümnaasiumisse õppima ei pääse, kuid kutsevaliku kasuks otsustada veel ei taha, aga samal 
ajal on siiski võimelised omandama gümnaasiumiharidust. Antud olukord võib tuua õppima 
keskharidusest huvitatud noori lisaks oma kooli ja lähipõhikoolide lõpetajatele. Lapsevanemate 
mõningane ebakindlus laste tuleviku osas on juba tunnetatav nii Taeblas kui lähiümbruses.   
Maakonna koolivõrgu analüüsi komisjoni poolt toodud küsimusele konkurentsieelised on: 
turvaline õpikeskkond, kvalifikatsiooniga tugevad aineõpetajad, kes on end korduvalt tõestanud, 
õpilasi köitev mitmekesine huvitegevus, osalise koolipoolse finantseerimisega B-kategooria 
autojuhilubade taotlemise võimalus.  
Ränne mujale ( Tallinna ) õppima toimub ka Haapsalus ja riigikooli kvaliteet selgub mõne aasta 
pärast.  
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Peamine faktor Taeblas on õpilaste arv, mille tõttu on valik gümnaasiumisse ebapiisav. 

Prognoositav õpilaste arv Taebla Gümnaasiumis 
aastatel 2007-2011
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Prognoositav õpilaste arv Palivere Põhikoolis
aastatel 2007-2011
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Prognoositav õpilaste arv Taebla vallas
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Palivere Põhikool 2007-2011

100 103
97 92

12 8 9 11
0

20

40

60

80

100

120

2007/08 2008/09 2009/10 2010/2011

Õpilasi koolis

1. klass (sh)

 
 
Andmetest nähtub, et õpilaste arv õppeaasta 2010/2011 alguseks on kahanenud 8 võrra. Õpilaste 
arv on püsinud enam-vähem stabiilsena. Selle põhjuseks on 1. klassi astujate ja lõpetajate arvu 
samaväärsus. Suurt langust arvus ei ole lähiaastatel oodata, sest  1. klassi astujate arv on 
keskmiselt 11, vaid paaril aastal veidi kõigub: 2011  7 last ja 2013  16 last.  
 
Järgnevate  õppeaastate jooksul valla koolides tervikuna ei ole väga tuntavat õpilaste vähenemist 
põhikooliosas. Taebla koolis on pigem praeguste andmete põhjal kolmel õppeaastal  õpilaste arvu  
tõus: 1. klass aastal 2011  23 õpilast, 2012   18 õpilast ja  2014  27 õpilast. Ülejäänud aastatel kuni 
aastani 2017 on õpilaste arvuks 1. klassis 11 kuni 13.  Õpilaste arv Palivere Põhikoolis on kesk-
miselt 90.  Taebla Gümnaasiumi põhikooliosa õpilaste arv mõnevõrra langeb, kuid prognoosi-
kohaselt jääb 130 juurde. 
Kui suudetakse säilitada 2–3 aastat gümnaasiumiosa, siis õpilaste koguarv on kuni 200. Väga raske 
on prognoosida aastakäike ilma sündide arvuta. Võimalik on oletada eelmiste aastate keskmisel 
tasemel, kuid arvestama peab elanikkonna vanuse, migratsiooni, töö- ja sotsiaalse keskkonna olude 
muutustega. 
Tuginedes Lääne Maavalitsuse koolivõrgu komisjoni poolt koostatud analüüsile (2011), on 
Palivere Põhikool jätkusuutlik aastani 2025. 2020. aastast peaks hakkama õpilaste arv kasvama. 
Analüüsis viidatakse liitklassi tekkimise tõenäolisusele Paliveres aastal 2015 III kooliastmes. 
Komisjoni analüüsis märgitakse Taebla kooli gümnaasiumiosa jätkusuutlikkust õpilaste arvuga 96 
tagamaks seadusest tulenevat kolme õppesuunda ja vahendeid finantseerimiseks. See on 
2013/2014 õppeaastaks, kui peab gümnaasiumiastmes rakenduma kolm õppesuunda. 
Taebla Gümnaasiumi õpetajate vanuselise jaotuse tabelile järgnevas selgitavas osas on toodud 
kooli juhtkonna ja õppenõukogus arutluse seisukohad IV kooliastme küsimuses õppeaastateks 
enne 2013. aasta septembrikuud. 
 
Õpilasi põhikoolis ja gümnaasiumiastmes 2007-2011 
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Õpilaste arv Taebla vallas 2007-2011
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Tegevuskulu  2007 - 2011 

Tegevuskulu ühe õpilase kohta kuus 2007-2011
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*Tegevuskulu ühe õpilase kohta kuus 2011. a. 1158 kr = 74 €. 
 
Tegevuskulu on arvestatud koolide keskmisena. Märgatav kallinemine peatus mõningal määral 
2008. eelarveaastast, oma osa oli selles õpilaste arvu stabiliseerumises. 
748 õpilasele projekteeritud Taebla Gümnaasiumi koolihoone täituvus keskmiselt õppeaastast 
2008 on olnud 240 õpilast. Palivere Põhikooli hoone on projekteeritud 216 õpilasele ja täituvus 
keskmiselt 2008. aastast on olnud 98 õpilast.  Koolikohustuslike õpilaste arvu üldise tuntava 
vähenemise tõttu vabariigis ja omavalitsuste hariduskulude kohati ülejõukäiva suuremise kaitseks  
kehtestati riigi tasemel ühtne tegevuskulu makse 74, 0 eurot (1157,8 kr) õpilase kohta kuus jättes 
omavalitsustele võimaluse läbirääkimiste teel arveldada tegeliku kulu alusel. 
 
1.klassi astujate arv 
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Lähima seitsme aasta perspektiivis läheb 2011.a. maikuu andmete seisuga 1. klassi kahe kooli 
peale  veidi üle ühe klassi täituvusnormi (klassi täituvusnorm 24) lapsi. Suurim arv on aastal 2014, 
seejärel arv stabiliseerub. Peale 2017. aastat on arvud oletuslikud. Andmeid tuleks tõesema 
olukorra saamiseks vastavalt sündide arvule aastast 2018 pidevalt täpsustada.  
 
Pedagoogiline kaader koolides 
 
Taebla Gümnaasium 

Pedagoogiline kaader Taebla Gümnaasiumis 2010/2011 õa
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Kokku töötab Taebla Gümnaasiumis 34 pedagoogi (andmed: EHIS ). 13 õpetajat töötab 
täiskoormusega, ülejäänud osalise koormusega erinevate tundide arvudega. Seega ei jätku  
käesoleval ajal kõigile täiskoormust ja osa õpetajaid õpetab ka seetõttu naaberkoolides. Põhjuseks 
on õpilaste arvu vähenemise tõttu paralleelklasside likvideerumine, samal põhjusel on vähenenud 
õpetajaile koormust andnud rühmatundide hulk. Osalise koormusega töötamist tingib mõningal 
määral ka õppeplaan, kus õpetatavale ainele vastava kvalifikatsiooniga inimene tuleb mõne 
ainetunni ulatuses tööle kutsuda väljastpoolt  kooli. 
Noori ja nooremas keskeas pedagooge on väga vähe, kui võtta tinglikult selle rühma vanusevaheks 
26 kuni 45 aastat. Suurim rühm on vanuses 51 kuni 55. Samasuguse arvu saab kokku õpetajatest 
vanuses 56 kuni 65. Ühest küljest on see hea näitaja – õpetajad on kutsekindlad pika staažiga oma 
aine(te) spetsialistid, kes on oma elu sidunud Taeblaga. Kutse- ja kohakindluse oluliseks põhjuseks 
tuleb märkida ka rahulolu nii füüsilise kui vaimse töökeskkonnaga. Viimasel kahel aastal on 
rõhutatud maakondlikul tasemel Taebla õpetajate head töökvaliteeti seoses riigieksamite 
tulemustega.  Teiselt poolt on vanuserühm 56–60.a lähiaastatel jõudmas pensioniikka. Taebla kooli 
põhikooliosa valla keskuse koolina on jätkusuutlik. Gümnaasiumiosa tulevik selgub järgneval 
kahel (kolmel) aastal. Lähimal kümnel aastal peaks kool olema õpetajaskonnaga kindlustatud, sest 
suurim vanuserühm õpetajaid jõuab siis alles järk-järgult pensionikka. Kaadrivajadus või ülejääk 
on lähiajal kindlasti pideva vaatluse all sõltudes gümnaasiumiosa tulevikust. Samal ajal on 
vajadusest tulenevalt suurenemas HEV-õpilaste õpetamise töömaht. 
Mingist ajast hakkab toimuma põlvkondade vahetus õpetajakaadris.  Kuivõrd atraktiivsed on sel 
perioodil Taebla ja Palivere noorele pedagoogile, kes tõesti on läinud õppima eesmärgiga, et 
hakata tööle koolis. Noorte püsima jäämine õpetajaametisse sõltub väga paljudest teguritest, mis 
saavad alguse riigitasandil, aga kõige tähtsamad on isiksuseomadused. Lahendusi võiks pakkuda 
omad lõpetajad (näiteid on juba praegu) ja aktiivsem koostöö Haapsalu Kolledžiga. 
Õpetajate haridustase Taebla Gümnaasiumis: 
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Õpetajate har idustase Taebla Güm naas ium is  2010/2011  õa
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Õpetajaskond ühe erandiga omab kehtivatele nõuetele vastavat kvalifikatsiooni. Koolile  kui 
traditsioonilisele üldhariduskoolile anda tasemeharidust põhikooli- ja gümnaasiumi riikliku 
õppekava järgi on lisandumas vajadus õpetada lapsi vastavalt vanemate soovile ka lihtsustatud 
riikliku õppekava järgi. Seoses muutuva olukorraga on vajadus  kõikidel õpetajatel saada 
täiendkoolituse tasemel vastav kvalifikatsioon, ka neil, kes esialgu LÕK – õppekava järgi õpetama 
ei hakka. 
 
Palivere Põhikool 
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Kokku töötab Palivere Põhikoolis16 pedagoogi. Õpetajaskond on põhiosas keskealine. Lähiaastatel 
jääb pensionile 2 õpetajat. 8 pedagoogi töötab täiskoormusega, ülejäänutel sõltuvalt õppeplaanis 
ettenähtud ainemahust põhikoolis täiskoormust ei ole. Maakonna tasemel on märgitud Palivere 
Põhikooli õpetajate head haridustaset maakonna põhikoolidega võrreldes, tuues samal ajal 
koolivõrgu analüüsis esile vajadust tõsta III kooliastmes teatud aineid õpetavate pedagoogide 
ainele vastavat kvalifikatsiooni.   
Palivere kooli III kooliastme teatud ainete õpetamine kvalifitseeritud pedagoogide poolt võib 
lahenduse saada peale gümnaasiumiosa likvideerumist, kui töömahud Taebla kooli õpetajatel 
vähenevad. 

Õpetajate haridustase Palivere Põhikoolis 2010/2011  õa
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Lähiaastatel on Taebla valla koolid pedagoogidega kindlustatud, sest põhiosa õpetajaskonnast on 
paikne.  
Viimase kolme aasta lõikes ei ole kaadriküsimus valla koolides väga probleemne olnud. Lahendusi 
on leitud kahe kooli enda vahel. Lahendusi on tulnud ka seoses tööhulga vähenemisega Haapsalu 
koolides või seoses varem töötanud ja vahepeal mujale tööle läinud pedagoogide tagasitulek 
osalise koormusega. 
 
Naaberomavalitsuste mõju 
Taebla vallaga piirnevad teiste omavalitsuste põhikoolid on mõjutanud  eelkõige Taebla kooli 
gümnaasiumiastme õpilaste arvu. Haapsalu gümnaasiumid on planeeritud vastuvõtu 
kindlustamiseks muutnud vastuvõtutingimusi, omavalitsus on lubanud avada koolidel ka 
kolmandat paralleeli, põhikoolid lähikonnas on suhteliselt väikese õpilaste arvuga ja seetõttu 
mujalt Taebla Gümnaasiumi 10. klassi õppima asujaid on viimasel kolmel aastal tuntavalt vähem. 
Vahepealne suure hulga naaberpõhikoolide õpilaste õppima asumine, eriti III kooliastmesse, 
Taebla kooli on peatunud. Rohkem õpilasi 10. klassi on tulnud Ristilt ja Orult, vähem Haapsalust 
ja Paliverest. Mõned õpilased on tulnud Ridala Põhikoolist.  
Põhikoolide mõju jääb ka edaspidi tagasihoidlikuks, sest õpilasi on klassides vähe ja seega ka 
õpilasi, kes gümnaasiumis õppimisega toime tuleksid, vähem.  
 
Olulisemad probleemid: 
1) arutamiseks omavalitsuse poolt moodustatud töörühma tasandil (soovituslikult):     

• gümnaasiumiosa jätkusuutlikkuse periood Taebla koolis; 
• jätkusuutlikkus põhikoolidena; 

  
2) arutamiseks haridusasutuste juhtkondadega vajaduse või vajaduse ulatuse aspektist lähtuvalt: 

• logopeedilise töö kvaliteet ja selle tõstmine;  
• tugiõppesüsteemi arendamine ja süsteemi maht;  
• pedagoogide koolitusmaht ja selle võimaldamine õpiabi tugiõppesüsteemi erinevate 

variantide ja eriõppe arendamiseks;  
• kehtiva PGS-i järgi tugisüsteemi spetsialistide vajadus: psühholoog, eripedagoog, kooli 

sotsiaaltöötaja või sotsiaalpedagoog; 
(Soovituslikult PGS-ile viidates on tugistruktuuride käivitamine märgitud ka maakonna 
koolivõrgu analüüsi komisjoni poolt.) 

•  HEV koordinaator; 
•  loovusteraapia juhendaja alushariduses;  
• hoonete ja inventari amortiseerumine. Haridusasutuste ( välja arvatud Palivere Lasteaia 

hoone ) investeeringute jätk alates õuealade konstruktsioonide uuendamisest, hoonete 
sisemise remondi ja uute süsteemide paigaldamisest, lõpetades hoonete renoveerimisega 
turvalise töö- ja õpi-keskkonna loomiseks (vaata tegevuskava tabelit); 

• IT teenuse tagamine lasteaedades vajaliku kvaliteedi ja mahuga. Tehnoloogilise arengu 
suunal lasteaedades on IT teenuse ostmine kallis, seepärast oleks otstarbekas palgaline 
osalise koormusega spetsialist; 

• huvitegevuse erinevate alade mitmekesistamine ( poisse huvitavate alade ringijuhtide 
leidmine). 

 
Strateegilised eesmärgid  

• säilib vajadustele vastav õppeasutuste võrk: - 2 lasteaeda, Palivere Põhikool  ja Taebla 
Gümnaasium; 
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• vähemalt 90 % pedagoogilisest kaadrist on vastava kvalifikatsiooniga; 
• 2013 töötab üks vanema astme õpiabi pikapäevarühm; 
• hiljemalt 2013 on pedagoogid, kel tööspetsiifikast tulenev vajadus, saanud täiendõppe 

HEV-suunal; 
• hiljemalt 2015 töötab psühholoog; 
• hiljemalt 2015 töötab sotsiaalpedagoog; 
• iga-aastaselt osaleb koolitusel minimaalselt 90 % abipersonalist;   
• kõikidel Haapsalu Kutsehariduskeskuse põhikoolijärgselt õppivatel Taebla valla õpilastel  

säilib sõidusoodustus; 
• säilib huvihariduse (muusikakool, kunstikool, spordikool) tasemeõppes õppijate eest 

arvestusliku tegevuskulu 100 % maksmine; 
• säilib Haapsalu Muusikakooli Palivere puhkpilliosakond (12 õpilast); 
• lisaks valla koolides loodud võimalustele jätkub koostöö erikoolide ja teiste 

omavalitsustega tagamaks kõikidele Taebla valla erivajadustega õpilastele puudele vastav 
eriõpe; 

• Palivere Põhikooli ja Taebla Gümnaasiumi huviringide tegevuses osaleb vähemalt 60 % 
õpilastest; 

• huviringide tegevus on mitmekesistunud; 
• ellu on viidud kõikide haridusasutuste investeeringute kava. 

 
Muud tegevused: 

• täpsustatud on pedagoogide koolitusvajadus, sh pedagoogide täiendõpe HEV 
kvalifikatsiooni vajaduse raames; 

• töötab üks põhikooli vanema astme õpiabi pikapäevarühm; 
• abipersonali ametialane koolitamine. 

 
7.3 Huviharidus, elukestev õpe 
 
7.3.1 Huviharidus 
 
Huviharidust huvikoolide mõistes saab omandada Haapsalu Kunstikoolis, Haapsalu Muusikakoolis 
ja Haapsalu Spordikoolis. Lisandunud on ka Haapsalu Tennisekool. 
Haapsalu Muusikakooli puhkpilli osakond (12) töötab ka Palivere Põhikooli juures. 
Taebla valla eelarvest tasutakse Haapsalu linnale osalustasu, lisaks jääb lastevanemate kanda 
vastav kohamaks.  
Lisaks töötab koolide juures arvukalt tasuta huviringe. Samas jääb puudu erinevatest võimalustest. 
Vaja oleks rohkem erinevaid spordiringe ning aktiivset tegevust just poistele.  
 
Probleemid: 

• transpordi logistika ja sõidukulude tasumine huvikoolide õpilaste osas; 
• huviringide juhendajate puudus ja olemasolevate vähene tasustamine; 
• valla eelarves ei piisa raha erinevate huviringide rahastamiseks. 

 
Eesmärgid: 

• mitmekesistada huviringide tegevusi; 
• luua toetus huvikoolide õpilaste sõidukulude katmiseks. 
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7.3.2 Elukestev õpe 
 
Elukestev õpe on oma olemuselt täiend- ja ümberõpe. Kõige lähemal pakuvad vastavaid võimalusi 
Haapsalu Kutsehariduskeskus ja Haapsalu Kolledž. Tänu Euroopa Liidu vahenditele on mitmed 
vastavad kursused tasuta või väga väikese tasu eest. Õppida saab nii uut ametit, kui omandada uusi 
oskusi oma huvitegevuses.  
Töötutel on võimalik leida ümber- või täiendõppe võimalus koostöös Töötukassaga. Taebla vallas 
kohapeal on elukestva õppe võimalused üldjuhul lühiajaliste ja ühekordsete ettevõtmistena (nt 
pärandkultuuri säilitamise koolitusprojekt Palivere Aleviseltsi eestvedamisel, Tegusate töötute 
koolitusprojekt Taeblas ja Paliveres, külaseltside koolitusprojekt jne).  
 
Probleemid: 

• koolitusvõimalused ja tööturu olukord ei ole vastavuses; 
• kohapeal ei ole võimalik pakkuda pikaajalisi koolitustegevusi (puudub piisavalt suur 

sihtgrupp ja eelarves ei piisa raha). 
 

Strateegilised eesmärgid: 
• vallas toimuvad kohapeal lühiajalised erinevaid huvisid või oskusi toetavad 

koolitustegevused; 
• koostöös partneritega toetada elanikkonna tööalast täiend- või ümberkoolitust vastavalt 

tööturu vajadustele. 
 
 
8. LASTE- JA NOORSOOTÖÖ 
 
Olukorra ülevaade 
Taebla vallas on seisuga 01.01.2011. a  2620 elanikku, neist lapsi ja noori on 736, so 28 % 
elanikkonnast.  
Taebla vallas hakati väljaspool koole noortega aktiivsemalt tegelema 1997. aastast, kui hakati 
renoveerima Palivere raudteejaama hoonet erinevate huvigruppide tegevuste läbiviimiseks, 
sealhulgas ka laste ja noorte jaoks. Esialgu töötasid keskuses vabatahtlikud töötajad. Avatud 
noortekeskusena hakkas keskus tööle alates 2000. a. 
1999.a. avati Nigula külas EELK Lääne–Nigula koguduse ruumides ja koostöös kogudusega laste– 
ja noortekeskus “Teine Kodu”. Taebla alevis alustas noortekeskus tööd 2002 .a. Algusaastatel olid 
noortekeskused kohad, mis pakkusid lastele sooja tuba ja ka sooja toitu (Nigulas ja Paliveres), 
kuna kodused olud olid paljudes peredes väga rasked. Edaspidi soetati nii valla eelarve kui ka 
projektide toel keskustesse erinevaid vahendeid, inventari,  korraldati erinevaid tegevusi 
(väljasõidud, laagrid, matkad, ringid, jne) ning remonditi ruume. Keskustes pakutavad teenused on 
noortele tasuta. 2004. aasta sügisel asutati Taebla Valla Noortevolikogu. 
 
8.1 Laste- ja noortekeskused (ANKid) 
 
Nigula Noortekeskus 
Keskus asub EELK Lääne-Nigula kogudusele kuuluvas leerimajas Nigula külas ja tegutseb alates 
1999. aastast. ANKi kasutuses on 4 tuba, köök ja wc koos dušinurgaga. Vallavalitsuse ja koguduse 
vahel on sõlmitud koostööleping. Kogudus aitab vajadusel ja võimaluste piires toidu-ainete ja 
vahenditega. Palgal on osalise koormusega 2 tegevusjuhti.  
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Keskuses saab kasutada arvuteid (on internetiühendus), vaadata televiisorit, DVD-sid, kuulata 
muusikat, laulda karaoket, mängida lauamänge, lauatennist, koroonat, õhuhokit, suhelda 
sõpradega, tähistada tähtpäevi, korraldada noorteõhtuid ja loenguid. 
Toimunud on  kokandus-, kunsti-, käsitöö- ja puutööringid. Toimuvad matkad ja väljasõidud. 
Suvel toimub tegevus palju ka õues (batuut, skyrunnerid, laptuu, jalgrattasõit, jm.). Traditsiooniks 
on kevadeised kalalkäimised. 
Igal aastal osaletakse maakondlikul ANKi projektikonkursil. 
2010.a  vahetasid noored  kahes toas ära  tapeedid, kahes toas värvisid seined. Poisid ehitasid 
arvutilauad ja seinale riiulid. Tüdrukud õmblesid uued kardinad ja istumispatjadele uued katted 
ümber. 
Keskust külastab päevas keskmiselt 17 last–noort,  vanusegrupis 4.a -üle 30+ a. 
Keskus on avatud esmaspäevast reedeni kella 13.00-21.00. 
  
Palivere Noortekeskus 
Asub alevi servas looduskaunis kohas, kooli, kaupluse, velskripunkti, raamatukogu ja bussipeatuse 
vahetus läheduses. Noortekeskuse eest kulgeb läbi Haapsalu-Riisipere rattatee. Noortekeskus asub 
vanas raudteejaama hoones ja tegutseb alates 2000. aastast.  Peale noorte käivad majas eakate 
ansambel „Kastanid“, eakateklubi “Igihaljad“, aleviselts, skaudid. 
Hoone on üle saja aasta vana, alates juulist 2009  algasid suuremahulised  renoveerimistööd, mille 
käigus ehitati siseruumidesse wc ja kogu maja sai uue ilme nii seest kui väljast. Keskust külastab 
päevas keskmiselt 30 noort (rekord 55 noort püstitati 25.09.2010). 
Keskuses on internetiühendus (kasutusel 7 arvutit), teler, muusikakeskus ja täiskomplekt 
helitehnikat (pult, kõlarid, projektor ja ekraan). Mängudest on olemas piljard, lauatennis, õhuhoki, 
koroona, minibowling, purgimäng ja hulganisti lauamänge. Võimalus on korraldada erinevaid 
üritusi, mida noored aktiivselt kasutavad. Keskuses toimuvad erinevad koolitused ja kursused, 
noorteõhtud, filmiõhtud, karaoke, meisterdamistunnid. Tegutseb noortekohvik, kus noored usinasti 
toimetavad. 
Igal aastal osaletakse maakondlikul ANKi projektikonkursil. 
Keskus on avatud esmaspäevast  reedeni  13.00 – 18.00 ja lisaks kolmapäeval ja neljapäeval kella  
19.00- 21.00. 
 
Taebla Noortekeskus 
Tegutseb alates 2002. aasta septembrist. Alates 2008. aasta septembrist kolis keskus Taebla 
kultuuri- ja spordikompleksi (Haapsalu mnt.6)  renoveeritud ruumi (endine lasketiir). Vajadusel 
saavad noored kasutada kogu kompleksi ruume (spordi- ja kinosaali ning baariruumi). 
Noortega tegelevad osalise koormusega 2 palgalist tegevusjuhti. 
Noortekeskust külastab päevas keskmiselt 20 - 25 noort vanuses 7-18 eluaastat. Valdav osa 
igapäevastest külastajatest on 5.-9. klassi õpilased. 
Keskuses on võimalus mängida erinevaid lauamänge, kasutada internetiühendusega arvuteid, 
mängida piljardit ja õhuhokit. Peagi saame projekti raames digiboksi, mis võimaldab infot hankida 
ka telekanalite kaudu. Korraldatakse temaatilisi üritusi, noorteõhtuid ja väljasõite. Igal aastal 
osaletakse maakondlikul ANKi projektikonkursil. 
Keskus on avatud esmaspäevast  reedeni  14.00 – 21.00. 
 
 ANKide olulisemad probleemid: 

• osaliselt vananenud inventar ja töövahendid; 
• napp eelarve; 
• motivatsiooni puudus (nii lastel kui tegevusjuhil); 
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• poisslastele suunatud huvitegevuse nappus; 
• avatud ringide juhendajate vähesus; 
• osaliselt ruumide mitteratsionaalne kasutamine;  
• osade laste vähene huvi midagi teha – ilmselt soovivad põnevamaid (ekstreemsemaid) 

tegevusi; 
• ANK-idel puudub oma dokumentatsioon; 
• noorte käitumisprobleemid (viisakusetus, ropendamine, huligaanitsemine, mitte allumine, 

mõnuainete tarvitamine); 
• Nigula ANK´i ruumid talvel külmad; 
• Palivere ANK´i tegevusjuhendajal suur töökoormus (kütmine, koristamine, 

lumelükkamine, maja väljaüürimine, jne.); 
• tegevusjuhtide väikesed palgad; 
• aeglane internet Paliveres; 
• Taeblas  maja üldpind suur - ei jõua jälgida; 
• transport küladest keskustesse raskendatud. 

 
ANKide arengusuunad: 

• ANKides on noorsootööalase koolituse läbinud ja vähemalt vabariigi keskmist palka 
saavad noorsootöötajad; 

• ANKid on avatud 13.00-21.00; 
• ANKides on võimalused tegutsemiseks nii tüdrukutele kui ka poistele ja erinevatele 

vanuserühmadele huvitavate ja arendavate tegevustega (käsitöö, puutöö, toidu 
valmistamine, tehnika, muusika, filmindus, näitlemine, sport jne); 

• ANKidel on oma dokumentatsioon (sisekorra eeskirjad, tegevusplaanid, põhimäärus, jne); 
• Nigula ANKil on soojad ning noortesõbralikumad ruumid; 
• Taebla valla ANKid teevad  koostööd teiste ANK´idega; 
• Palivere ANKi  hoone juurde kuuluvale territooriumile on  rajatud seiklusrajad, 

ronimisseinad ning muud vaba-aja veetmist  võimaldavad atraktsioonid; 
• Palivere ANKis töötab vähemalt kaks inimest; 
• keskustes on internetiühendus, mis võimaldab olemasoleva arvutipargiga kõigil korraga 

töötada; 
• töötajate motivatsiooni tõstmiseks on palk viidud Eesti keskmise palga tasemele. 

 
Taebla vald järgib piirkonna noorsootöös avatud noorsootöö põhimõtteid, pakkudes noortele 
vabatahtlikkuse alusel osaluse, arengulisi ja hariduslikke kogemusi, mis aitavad neil olla aktiivsed 
ühiskondlikus elus ning samas ka võimaldavad enesetäiendust erinevates valdkondades.  
 
Noortele võimaldatakse:  

• omandada oskusi, teadmisi ja suhtumisi, mida nad vajavad ühiskonna liikmetena ning 
indiviididena;  

• mitmekesist tegevuskeskkonda enese potentsiaali leidmiseks ja selle rakendamiseks;  
• toetavat tegevuskeskkonda, mis julgustab noorte kaasalöömist otsustusprotsessides;  
• avatud, võrdsetel võimalustel põhinevat, sallivust, hoolivust ja vastutust väärtustavat    

vabaajalisi tegevusi. 
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8.2 Laste- ja noorsootöö (huvitegevus) koolides 
  
Taebla Gümnaasium – õpilasi 215. 
Huvialast tegevust koordineerib täiskohaga huvijuht.  
Koolis tegutseb aktiivselt õpilasomavalitsus (ÕOV). Klassides on valitud klassivanemad. 
 
• huvitegevuse planeerimisel on püütud arvestada huvigruppide ettepanekuid, ollakse valmis 

osalema erinevates projektides. Välja on kujunenud traditsioonilised üritused; 
• noorte arendamine käib läbi mitmekesise huvitegevuse. Õpilaste edust ja saavutustest on hea 

ülevaade. Välja on kujunenud tunnustamise süsteem. Aktiivselt osaleme mitmesugustel 
konkurssidel, ülevaatustel, suurpidudel ja võistlustel; 

• huviringides toimub heatasemeline töö. Noortel on võimalus tegeleda muusika, spordi, kunsti, 
rahvatantsu, peotantsu ja linetantsuga. Töötavad võimlemis-, loodussõprade-, arvuti- ja 
näiteringid; 

• välja on kujunenud noorte teavitamise süsteem; 
• tegevusteks on olemas vajalikud ruumid, vahendid, esinemisriided, helitehnika jne; 
• toimub õpilasvahetus saksa koolinoortega; 
• oma kooli mainekujundamisel on huvitegevusel oluline roll. 
 
Palivere Põhikool – õpilasi 93. 
Kool kuulub tervistedendavate koolide hulka. Tööl on huvijuht (0,5 ametikohaga) ja ringijuhid. 
Huviringid töötavad 26 tundi nädalas. Huviringid (2010. aasta sügisel):  spordiringid erinevatele 
vanuseastmetele, rahvatantsu 3 rühma, mudilas- ja lastekoor,  käelise tegevuse ring,  arvutiring, 
kunstiring. Aktiivselt kasutatakse raamatukogu. Toimetatakse kooli ajalehte. Viiakse läbi 
traditsioonilisi kooliüritusi. 
Koolil on olemas spordirajatised: spordihoone, korvpalli ja võrkpalli välisväljakud, suusarajad 
metsas ja skatepark kooli juures. Maakonnas ainulaadne Palivere Põhikooli juurde on loodud 
Haapsalu Muusikakooli puhkpilliosakond. 
Kuna kooli aula on ainuke arvestatav saal ümbruskonnas, korraldatakse siin nii kontserte kui laste 
teatrietendusi. Koostööd tehakse Palivere Päevakeskuse ja Palivere Lasteaiaga. Pikaajalised 
sidemed on  Soomes Kerava Killa kooliga.  
Aktiivselt võetakse osa maakondlikest ja vabariiklikest üritustest.  
 
Vidruka Kool – õpilasi 58.  
Vidruka Kooli huvitegevus kuulub erinoorsootöö valdkonda. Huvitegevus on tihedalt põimunud 
igapäeva tegevustega. Koolis õpitakse lihtsustatud õppekava alusel. Koolil on õpilaskodu, kus elab 
õpingute ajal 40 õpilast. Õpilased on koolis erinevatest piirkondadest üle Eesti. Koolis tegutsevad 
kunstiring, käsitööring, üldkehaline treening 2 korda nädalas, muusika- ja lauluring ning 
religiooniõpetuse ring. Kunstiringi juhendaja eestvedamisel võtavad kooli õpilased osa „Valgega 
valgele” joonistuste konkursist Tallinnas. Käsitööd on välja pandud maakondlikul käsitöönäitusel. 
Muusika- ja lauluringi lapsed osalevad igal aastal puuetega laste lauluvõistlusel. Muusikaõpetaja 
juhendamisel osaletakse igal aastal EEO taidlusülevaatusel. Kehaline treening on tihedalt seotud 
Eesti Eriolümpia liikumisega, kus on igakuiselt midagi toimumas. Tänu EEO-le on Vidruka Kooli 
õpilased saanud võistelda ka väljaspool Eestit ja toonud medaleid. 
Traditsiooniliselt sõidab kool iga kooliaasta alguses väljasõidule. Igal kevadel toimub koolis 
looduskaitsenädal, mille raames külastatakse Nõva RMK-d egiidi all „Kui tahad leida midagi uut, 
käi tuttavaid radu!”. 
Oluline koht on koolis traditsioonidel, kuhu kuuluvad õpetajate päev, jõulupäev, volbripäeva möll. 
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Kool tegeleb preventatiivse tööga läbi projektide, mis on rahastust leidnud Lääne Maavalitsuse 
alaealiste komisjoni projektikonkursi kaudu. 
 
Koolide probleemid noorsootöö valdkonnas: 
• hädasti on vaja juurde poistele mõeldud ringe, kuid puuduvad juhendajad;  
• kergejõustiku- ja jalgpalliväljaku puudumine Paliveres; 
• koolidel liiga väikesed võimalused rahaliselt noortetööks. 
 
Koolide arengusuunad: 
• õpilaste huvitegevusega hõivatuse suurendamine (koostöö Palivere ANKiga); 
• ühisüritused lastevanematega; 
• jätkata tasuta huviringe koolis. 
• valla erivajadustega laste kaasamine vabariiklikele ühisüritustele (puuetega laste lauluvõistlus, 

kunstipäevad, EO Eriolümpia Eesti Ühenduse liikumisse); 
• toetatakse igakülgselt lapse arengut tugiteenuste kaudu; 
• on loodud noorsootöötaja koht, mis täidab projektijuhi rolli, kaasates vallas asuvaid laste ja 

noorte asutusi; 
• projektide abiga väljasõidud noorte silmaringi avardamiseks, erinevate külalisesinejate 

küllakutsumised ja koolitusprojektides osalemine jne. 
 
8.3 Muu laste- ja noorsootöö 
 
Noortetööga tegelevad praegu otseselt 8 töötajat, laste- ja noortekeskuste tegevusjuhid ja koolide 
huvijuhid. Valla territooriumil on 3 kooli ja 3 laste- ja noortekeskust. Lisaks tegelevad 
noorsootööga Taebla Valla Noortevolikogu, Lääne Skautide Malev ja EELK Lääne-Nigula 
kogudus. Puudub valla noortetöö koordinaator (töö on jagatud kultuuri- ja sporditöö spetsialisti 
ning sotsiaalnõuniku vahel). 
Taebla valla noortetöö tegijate ümarlaud käib koos kord õppeveerandis. Räägitakse probleemidest, 
pannakse paika suuremate ürituste ajad, vahetatakse infot ja kogemusi. Ümarlauast võtavad osa 
koolide huvijuhid, noortekeskuste tegevusjuhid, noorteorganisatsioonide esindajad, sotsiaal- ja 
kultuurinõunik,  koguduse noortetöö tegija. Maakonna Noortekogusse kuulub 1 valla noor. 
 
Taebla vallas on aastaid tehtud noorsootööd, hinnates noori ja nende tegemisi, luues neile uusi ja 
mitmekesisemaid tegevusvõimalusi. 
 
 
Taebla Valla Noortevolikogu 
Taebla Valla Noortevolikogu on asutatud 2004. aasta sügisel ning tegutses aktiivselt kuni 2008. 
aastani. Osaleti 10 rahvusvahelises projektis. Peale eestvedajate lahkumist 2008. aastal lakkas 
Taebla Valla Noortevolikogu tegutsemast. 
2010. aasta novembris tuli Taeblas kokku ligi 20 noort sooviga taasasutada Taebla Valla 
Noortevolikogu. Võeti vastu taasasutamise otsus. Jälle on hakatud koos käima vähemalt üks kord 
kuus. Korraldatud on noorteõhtu ning osaletud abilistena valla üritustel. 
 
Olulisemad probleemid: 

• puudub uus arengukava; 
• noortevolikogul pole välja kujunenud liidrit; 
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•  puuduvad teadmised ja kogemused meeskonnana toimimiseks; 
• noortevolikogul puudub järjepidevus; 
• puudub oma kooskäimiskoht. 

 
Strateegilised eesmärgid: 

• noortevolikogu käib koos sobilikes ruumides; 
• noortevolikogu liikmete arv suureneb järk-järgult; 
• regulaarselt toimuvad erinevad koolitused noortele (projekti kirjutamine, jne); 
• kogemuste saamiseks suheldakse teiste noorteühendustega Eestimaal; 
• valla eelarvest saab noortevolikogu igaks tegevusaastaks sihtotstabelist rahalist toetust; 
• noortevolikogu korraldab koostöös noortetöö tegijatega valla noorte suvepäevi, teabepäevi 

(HIV, narkootikumid, alkoholism, pereõpetus jne) jt üritusi; 
• osaletakse rahvusvahelistes noorteprojektides. 

 
Tegevuskava: 
Ülesanne Maksumus 

eurodes 
Läbiviija Finantsee-

rimine 
Aasta 

Tegevustoetus (koosolekute, 
ürituste korraldamine jne) 

500 € VV, MTÜ eelarve, 
projektid 

iga-
aastaselt 

Koolitustel osalemine 100 € VV, MTÜ eelarve, 
projektid 

iga-
aastaselt 

Projektides osalemine 500 € VV, MTÜ eelarve, 
projektid 

iga-
aastaselt 

 
Lääne Skautide Malev 
Asutatud 21. aprillil 1921 ja taasasutatud 4. novembril 1995. Kuulub liikmete kaudu Eesti Skautide 
Ühingusse (ESÜ) ja Skautide Maailmaorganisatsiooni WOSM. Maleva tööd ja tegevust juhib  
kogenud skaudijuhtide meeskond. Liikmeid Taebla vallas ca 60. Salgad tegutsevad Taeblas ja 
Paliveres. 
2005. aasta oktoobris avas malev Taeblas Eesti esimese skaudiinfopunkti, milles on interneti 
püsiühendus ning küllaldase õppematerjali ja arvuti kasutamise võimalus. Toimuvad noorte 
kooskäimised (Taebla infopunktis ja Palivere ANKis), juhtide koolitused, iga-aastased sügisretked, 
suvelaagrid, jõulupeod ja paljud väiksemad üritused. Aktiivselt võetakse osa ka ESÜ suurematest 
üritustest nagu Erna matk, Jüripäev, suurlaagrid jne. Innustust on saanud maleva ühiskondlik ja 
rahvusvaheline tegevus. Sõprussuhted on skaudi-üksustega Soomes ja Rootsis, tihedad sidemed on 
rajatud Kanada skaudijuhtidega. Võetakse osa ka välislaagritest, mis on märkimisväärseks 
motivaatoriks kohalikus tegevuses.  
Maakondlikul tasandil korraldatakse seiklusüritusi omavalitsuste noortele.  
 
Olulisemad probleemid: 

• juhtide, eriti täiskasvanud juhtide vähesus, millest tuleneb olemasolevate suur 
ülekoormatus; 

• juhid teevad tööd tasuta ja maksavad tegutsemisele omast taskust veel pealegi - transpordi 
jm kulud;  

• tegevusvahendite nappus ja keerukus nende hankimisel;  
• omavalitsuste stabiilse (eelarvelise) toetuse puudumine või selle vähesus reaalsete, 

tulemust andvate kuludega võrreldes. 
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Strateegilised eesmärgid: 

• Taebla Vallavalitsus toetab malevat vastavalt Taebla vallast osalevate noorte arvule ja 
arvestades seejuures tegevuse mahukust aasta lõikes; 

• hiljemalt 2013.a makstakse Taebla valla skaudijuhtidele, kellel on oma salk juhendada, 
ringijuhi tasu. 

 
EELK Lääne-Nigula koguduse laste- ja noorsootöö 
Tegutsetakse kolmes põhisuunas: lastetöö, leeritöö, noortetöö.  
Lastetööga on haaratud umbes 60 last neljas erinevas tegevusrühmas:  

• koolieelikute rühm; 
• lapsed 1.-4. klassini; 
• eelleerirühm (5.-8. kl lapsed); 
• pühapäevakooli rühm Vidruka Koolis. 
  

Iga rühm koguneb kord kuus pikemale noorteõhtule (reede õhtul) või lastehommikule laupäeviti. 
Vidrukas toimuvad tunnid igal nädalal. Juhendajateks on kogenud õpetajad või noortejuhid. 
Leeritöös on viimastel aastatel osalenud noori 4 - 20-ni. Positiivne on see, et on olemas leeri-
õpetaja, kes tegeleb ainult leeriõpetusega. Traditsiooniks on saanud leeriajal korraldada 3-4 
lühemat või pikemat laagrit, kus on abiks leerikursuse läbinud noored.   
Noortetöö eesmärgiks on pakkuda noortele erinevaid võimalusi vaba aja veetmiseks ja soovi korral 
osa võtta koguduse elust. Noortetöö üks olulisi tunnuseid on see, noorteüritustele võivad tulla kõik, 
mitte ainult koguduseliikmed. Noorteõhtud toimuvad kord kuus, osalejaid 20-50 noort. Noortetööd 
juhendab kogemustega noortejuht. 
Koguduses on aktiivne noorte muusikatöö. Lisaks laialt tuntud CRUX-ile tegutsevad veel 
noortebänd CASAKAMA ja noortekoor. 
Korra nädalas kogunevad kahe koguduse noore kodus kodugrupid. Noored loevad Piiblit, 
arutlevad neid puudutavate küsimuste üle ja on üksteisele toeks. 
Sidemed sõpruskogudustega on tihenenud. Noored suhtlevad tihedamini Kuressaare Laurentiuse 
koguduse, Espoonlahti ja Ylitornio koguduste noortega. Käiakse üksteisel külas, korraldatakse 
ühiseid ettevõtmisi. Koguduse noored töötavad kristliku noortajakirja „Pluss“ toimetuses. 
 
Eesmärgid: 

• laste kogunemised muuta iganädalasteks; 
• peretöö korraldamine 

 
8.4 Erinoorsootöö probleemsete noortega 
 
Strateegilised eesmärgid: 

• hiljemalt 2015 a. töötab vallavalitsuses motiveeritud ja hästitasustatud noorsootöötaja; 
• nii valla territooriumil, kui ka väljaspool valda korraldatakse noorte endi initsiatiivil 

erinevate teemasuunitlustega projektilaagreid, vähemalt 1 kord aastas; 
• 1 kord kvartalis korraldatakse koolitusi ja üritusi erinevates valdkondades (narkomaania ja 

kuritegevuse ennetamine, tervise hoidmine, keskkonnaalase koostöö arendamine ja 
teadlikkuse tõstmine, jne); 

• noortele on loodud võimalused ekstreemspordiga tegelemiseks, Paliverre on rajatud 
seikluspark, mida aktiivselt kasutatakse; 
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• tegutseb õpilasmalev; 
• erinevatel tasanditel ja koordineeritult toimub rahvusvaheline noorsootöö, erinoorsootöö, 

kriminaalpreventiivne töö; 
• viiakse läbi noorsooalaseid uuringuid, et selgitada välja noorte huvid ja vajadused; 
• on loodud erinevad võimalused vabaaja veetmiseks arvestades laste ja noorte vanust ja 

sugu (ka tehnika, puutöö ja ekstreemringid); 
• noorte omaalgatus ja tegevused on tunnustatud 1 kord aastas toimuval üritusel; 
• on loodud toimiv infovahetuse süsteem, mis tagab noorsootöö erinevate osapoolte koostöö, 

asjakohase ja sihtgruppidele olulise info kättesaamise. Info valla noorteürituste kohta 
saadetakse ka Läänemaa Noorteportaali; 

• valla eelarvest toetatakse noorteorganisatsioone vastavalt neis osalevatele noorte arvule ja 
arvestades seejuures tegevuse mahukust aasta lõikes; 

• ringijuhte tasustatakse vastavalt nende panusele, laste arvule ja tulemustele; 
• on loodud vabatahtlike leidmise, koolitamise ja motiveerimise süsteem. 

 
Tegevuskava 
Tähtaeg Tegevus Indikaator Vastu-

taja 
Summa 

September 
2012 

ANKid avatud kuni 
21.00-ni 

Lahtiolekuaeg sotsiaal-
nõunik 

 

Detsember 
Iga-aastaselt 

Noorte ja 
noorsootöö tegijate 
tunnustamine 

On välja töötatud süsteem, kuidas 
igal aastal tunnustada tublisid noori 
ja noortetöö tegijaid, 
tunnustamisüritus 

ümarlaud 200.- 

Peale 
ringiraha 
eraldamise 
rakendamist 
riigi-
eelarvest 

Noorsoo- 
organisatsioonide 
rahastamine 

Valla eelarvest toetatakse 
noorteorganisatsioone vastavalt  neis 
osalevate noorte arvule ja 
mahukusele aasta lõikes 

valla-
volikogu 

vastavalt 
ringiraha 
summale 

Märts-aprill 
Iga-aastane 

Projektide 
kirjutamine 

Raha taotlemine ANKi ja alaealiste 
programmist 

sotsiaal-
nõunik 

 

Juuli  
Iga-aastane 

Valla noorte 
suvepäevad 

Üritus toimub koostöös ANKide, 
skautide, noortevolikogu, koolide 
õpilasomavalitsuste esindajate ja 
koguduse noortega 

ümarlaud 700.- 

Juuni  
Iga-aastane 

Töötab 
õpilasmalev 

Korraldajad on teadlikud töö-maleva 
korraldusest, seadusandlusest ning 
on olemas koolituse läbinud 
kasvatajad ja laagrijuht, töötab 
vähemalt 2 rühma 

ümarlaud 800.- 

September 
2013 

ANKides tööl 
noorsootöötajad 

ANKides tööl erialase koolitusega 
noortetöö tegijad 

valla-
vanem 

 

September 
2012 

Tehnika ja 
puutööring 

On leitud ringijuhid, ruumid, 
töövahendid ja palk ning toimub 
ringitöö 

kultuuri-
nõunik 

1400.- 

Juuli 2013 Vallas töötab Tööle on võetud erialase koolituse valla-  
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noorsootöötaja läbinud noorsootöötaja vanem 
Oktoober 
2013 

Uuring valla laste 
ja noorte hulgas 

Viiakse läbi noorsooalane uuring, et 
selgitada välja noorte huvid ja 
vajadused 

valla 
noorsoo-
töötaja 

150.- 

November 
2013 

Noortetöös 
tegutsevad 
vabatahtlikud 

On loodud vabatahtlike leidmise, 
koolitamise ja motiveerimise 
süsteem 

valla 
noorsoo-
töötaja 

200.- 

Juuni 2013 Paliveres töötab 
seikluspark 

Palivere Tervise- ja Spordikeskuse 
territooriumile on rajatud ka 
seikluspark 

  

 
 
9. KULTUUR JA SPORT  
 
9.1 Kultuur  
 
Olukorra ülevaade: 
Seisuga juuni 2011 tegutsevad taidluses naisrahvatantsurühm “Lustiline” Taeblas, ansambel 
“Ämmad” Taeblas, ansambel “Kastanid” Paliveres, näiteringid Paliveres. Portselani- ja siidimaali 
ringid Taeblas ja Paliveres, segakoor Sonore, EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause koguduse 
kristlik rokk- ja popmuusikaansambel ja ansambel “Doxa”, laste ja noorte rahvatantsurühmad on 
nii Palivere Põhikoolis kui ka Taebla Gümnaasiumis. Palivere Põhikoolis tegutseb Haapsalu 
Muusikakooli puhkpilliosakond. 
 
Kultuuriürituste korraldamise kohtadeks on Taebla kultuuri- ja spordikeskus, Kuliste aas Paliveres, 
Taebla aleviku jalgpalliväljak, Palivere Päevakeskus (endine raudteejaama hoone), Koela 
Talumuuseum, A. Laikmaa Majamuuseum, Palivere Pikajala mägi, Taebla Gümnaasium, Palivere 
Põhikool, EELK Lääne-Nigula kirik, Palivere mõis, Turvalepa, Võntküla, Kedre, Kirimäe, 
Vidruka ja Kadarpiku külaplatsid. Väiksemaid kultuuriüritusi korraldatakse veel Taebla ja Palivere 
Lasteaedades ning Nigula ja  Taebla Noortekeskustes. Väiksemaid üritusi on võimalik korraldada 
ka Vidruka koolis.  
Taebla vallas korraldatakse traditsioonilisi aastalõpu üritusi, jaanipäeva, Nigula jalgrattapäeva, 
Taebla valla külade päeva, sügis- või jõululaata ja eakate jõulupidu. Kontserdi või peoga 
tähistatakse Eesti Vabariigi aastapäeva. Lisaks viiakse läbi projektiüritusi, kutsutakse külla teatreid 
ning organiseeritakse tasulisi meelelahutuslikke pidusid. Taebla Gümnaasiumi poolt korraldatakse 
traditsiooniline emadepäeva kontsert. 
Probleemid: 

• Paliveres Kuliste aasal ei ole infostende, viitasid, jõe sillad vajavad sageli remonti. 
Lõkkeplatsi kasutatakse prügilana; 

• Taebla kultuuri- ja spordikeskuses puudub kinoseansside ja ürituste korraldamiseks 
kaasaegne helitehnika ja kinoaparatuur, kinosaali valguspark on täielikult amortiseerunud; 

• Taebla kultuuri- ja spordikeskuse kinosaali ekraanikardinad ja mehhanismid on 
amortiseerunud; 

• Taebla kultuuri- ja spordikeskuse kinosaali vaatajatoolid on amortiseerunud; 
• kultuuritöötajate ja ringijuhtide ebapiisav tasustamine;  
• taidlejate suhteliselt kõrge vanus;  
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• Taebla vallas ei ole ühtegi meestele suunatud ega meeste osalusega rahvakultuuri 
taidlusringi; 

• Paliveres ei ole aleviku elanikkonna vajadusi rahuldavat kultuurikeskust, päevakeskusesse 
mahub piiratud arv üritusel osalejaid. Palivere Põhikooli aula tagab ainult minimaalsed 
ürituste korraldamise vajadused; 

• Taebla jalgpalliväljakul puudub oma elektrivarustus ning pealtvaatajate istekohad. 
Suuremate ürituste ajal ei jätku autodele parkimise võimalust;  

• Koela Talumuuseumis ei ole traditsioonilisi üritusi; 
• probleemideks on teatri- ja kinoürituste madal külastatavus ning sageli liiga erinevad 

soovid ja hinnangud kultuuriüritustele. Palju erinevaid, kuid ebapiisava suurusega 
sihtgruppe, mis teeb erinevate ürituste korraldamise ühe osaleja kohta kalliks; 

• Taebla vallas kultuuri ja spordiga tegeleva III sektori alarahastamine. 
 
Strateegilised eesmärgid: 

• Paliveres Kuliste aas on olemasoleva või vajadusel korrigeeritud detailplaneeringu alusel 
välja arendatud ürituste korraldamise paik; 

• Taeblas on renoveeritud, kaasajastatud heli-, kino- ja valgustehnikaga külalissõbralik 
kultuuri- ja spordikeskus; 

• Taebla kultuuri- ja spordikeskuse kinosaalis on ajakohased ekraanikardinad; 
• Taebla kultuuri- ja spordikeskuse kinosaalis on kaasaegsed vaatajatoolid;  
• kultuuritöötajate ja ringijuhtide palk on vähemalt vabariigi keskmisel tasemel; 
• noorte järjepidevus koolis alustatud taidlusega; 
• Taebla vallas tegutseb vähemalt üks meestele suunatud  ja meeste osalusega rahvakultuuri 

taidlusring; 
• Paliveres on aleviku elanikkonna vajadusi rahuldav kultuuriürituste korraldamise koht;  
• Taebla jalgpalliväljakul on  elektrivarustus, pealtvaatajate istekohad ning võimalused autod 

parkimiseks lähipiirkonnas;  
• vabaõhuetendused Koela Talumuuseumis on muutunud traditsiooniks; 
• on välja kujunenud kogu valla elanikke hõlmavad ühisüritused, üks talvine ja üks suvine; 
• toetada kolmandat sektorit kokku vähemalt 6400 euroga aastas; 
• kultuuritöötajad osalevad pidevalt täiendkoolitustel. 

 
Kultuurivaldkonna strateegiliseks arengusuunaks on professionaalse ja rahvakultuuri elujõu ning 
vallaelanikele mitmekesiste kultuurivõimaluste  kättesaadavuse tagamine. Taebla vallas on tugev 
kohalik identiteet, vallaelanikud osalevad aktiivselt valla  kultuurielus.  
 
Tegevuskava:  

Ülesanne Maksumus 
EUR 

Läbiviija Finantsee-
rimine 

Aasta 

Taebla kultuuri- ja spordikeskuse 
renoveerimine 

808482 € VV Eelarve, 
projektid, 
ettevõtlus 

2015 

Taebla kultuuri- ja spordikesku-
sesse uue helitehnika soetamine 

6400 € VV Eelarve, 
projektid 

2015 

Taebla kultuuri- ja spordikeskuse 
valguspargi renoveerimine 

8000 € VV Eelarve, 
projektid 

2015 

Taebla kultuuri- ja spordikeskuse 32000 € VV Eelarve, 2015 
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kinosaali kardinate vahetus projektid 
Mänguväljakute rajamine 
korruselamute juurde  

64000 € 
 

Seltsid, VV, 
lapse-

vanemad 

Projektid, 
eelarve 

2013-
2021 

Valla mainekava koostamine ja 
rakendamine 

1600 € VV Eelarve, 
projektid 

Igal 
aastal 

Täiskasvanutele täiendkoolituste 
pakkumine 

1300 € MTÜ, VV Toetused, 
eelarve 

Igal 
aastal 

Kuliste aasa väljaarendamine 64000 € VV  Projektid, 
eelarve 

2020 

Ringijuhtide täiendkoolitused 3200 € VV Projektid, 
eelarve 

Igal 
aastal 

 
Muuseum 
 
Olemasolev olukord: 
Alates 1987. aastast tegutsev Koela Talumuuseum on valla omanduses olev munitsipaalmuuseum, 
kus eksponeeritakse erinevaid ligi sajandivanuseid olme- ja tarbeesemed, põllutööriistu ning ka 
kolhoosiaegseid eksponaate. Käesolevaks ajaks on muuseumi väljaarendamise projekt lõppenud. 
Muuseumil on oma arengu- ja investeeringute vajaduste kava, mida vaadatakse üle ja täiendatakse 
vastavalt vajadusele . Muuseumil on restaureerimise projekt koos territooriumi 
detailplaneeringuga. Muuseumi tööd korraldab juhataja. 
Probleemid: 

• muuseumi territoorium vajab korrastamist vastavalt restaureerimisprojektile. 
• muuseumi aida katus vajab roo vahetust; 
• muuseumil puuduvad osaliselt piirdeaiad; 
• muuseumi külastajate arv on väike ja ei suurene. 
 

Strateegilised eesmärgid: 
• Koela Talumuuseum on täies ulatuses renoveeritud vastavalt restaureerimisprojektile; 
• Koela Talumuuseumi arengu- ja investeeringute vajaduste kava aastateks 2006–2013 on 

ellu viidud;  
• Koela Talumuuseum on külalissõbraliku keskkonna ja atraktiivsete teenustega, suureneva 

külaliste arvuga valla turismimagnet. 
• Muuseumi töötaja/d osalevad iga-aastastel muuseumitöötajate koolitustel. 

 
Tegevuskava:  
Ülesanne Maksumus 

EUR 
Läbi-
viija 

Finantseerimine Aasta 

Rehealuse remont 13000 € VV Eelarve, projektid 2014 
Restaureerimisprojekti teostamine 64000 € VV 

 
Toetused, eelarve, 
projektid 

2016 

Muuseumikompleksis oleva aida 
rookatuse kapitaalremont 

6400 € VV Eelarve, projektid 2013 

Koela Talumuuseumi inventari 
soetamine 

3200 € VV Eelarve, projektid iga-
aastaselt 
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9.2 Raamatukogud 
 
Olukorra ülevaade: 
Taebla raamatukogu asub Taebla Lasteaia ruumides. Raamatukogus on avatud ka kahe arvutiga 
avalik internetipunkt. Raamatukogu on avatud viiel päeval nädalas, va laupäeval ja pühapäeval. 
Kahel päeval on avatud õhtul kella seitsmeni. Raamatukogus on võimalik lugemissaalis lugeda 
ajalehti ja ajakirju, tasu eest teha paljundustöid. Raamatukogus korraldatakse näituseid ja 
teemaõhtuid.  
Palivere raamatukogu asub renoveritud Palivere Lasteaia ruumides. Raamatukogus on avatud 
kolme arvutiga avalik internetipunkt. Raamatukogu on avatud neljal päeval nädalas, sh 
õhtutundidel. Raamatukogus korraldatakse näituseid, ettelugemistunde ja teemaõhtuid. Vajadusel 
saab teha paljundustöid. 
 
Probleemid:  

• raamatukogude avaliku internetipunkti arvutid on moraalselt vananenud; 
• Taebla raamatukogu ruumid vajavad kapitaalremonti; 
• raamatukogude mööbel on osaliselt moraalselt ja füüsiliselt vananenud; 
• raamatukogudel puuduvad korralikud tehnilised audio- ja video lahedused õppematerjalide 

vaatamiseks ja kuulamiseks. 
 

Strateegilised arengusuunad:  
• Taebla ja Palivere raamatukogudes on kaasaegsed arvutid; 
• Taebla raamatukogu osakonnad vastavad lugejate vajadustele; 
• raamatukogudes on nõuetele vastav, lugejasõbralik mööbel; 
• Taebla valla raamatukogud on välja arendatud multifunktsionaalseteks info- ja 

teabekeskusteks. 
• raamatukogudel on korralikud tehnilised audio- ja video lahedused õppematerjalide 

vaatamiseks ja kuulamiseks; 
• raamatukogudes toimuvad süsteemselt erinevad üritused ja näitused. 

 
Tegevuskava:  

Ülesanne Mak-
sumus 

 

Läbiviija Finantseerimine Aasta 

Kaasajastada regulaarselt (3-5 
aasta järel) Taebla ja Palivere 
raamatukogude avaliku 
internetipunkti riist- ja tarkvara  

5200 € VV 
 

Toetused, eelarve, 
projektid 

perjoodi- 
liselt 

Taebla raamatukogu ruumide 
kapitaalremont 

13000 
€ 

VV Eelarve, projektid 2014 

Taebla raamatukogu sisustuse 
uuendamine 

13000 
€ 

VV Eelarve, projektid 2013-2016 

Palivere raamatukogu sisustuse 
uuendamine 

12782 
€ 

VV Toetused, eelarve, 
projektid 

2013-2016 

Raamatukogude töötajate 
täiendkoolitused  
 

1300 € VV Toetused, eelarve, 
projektid 

igal aastal 
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Regulaarne ürituste toimumine  raamatu-
kogude 

direktorid 

Eelarve projektid igal aastal 

 
9.3 Sport  
 
Olukorra ülevaade: 
Valla spordivaldkonna korraldus põhineb spordiklubidel. Taebla vallas on registreeritud 7 
spordiklubi: Taebla Valla SK, Taebla Gümnaasiumi SK, Palivere SK, Palivere Põhikooli SK, 
Põldotsa Rahvaspordiklubi, Suusaklubi Sula, Taebla Kultuuri- ja Spordiklubi Pallet (SK Pallet) ja 
Nigula külas Nigula Auto- ja Motoklubi. Spordiklubidel on lepinguline kohustus arendada 
vallaelanike liikumisharjumusi. Selleks on spordiklubidel õigus tasuta kasutada valla spordibaase 
ja vald maksab klubidele ka veidike tegevustoetust. 
Taebla vallas on sportimiskohtadeks Palivere spordihoone, Taebla kultuuri- ja spordikeskus, 
Taebla gümnaasiumi võimla, Taebla jalgpalliväljak ja korvpalliplats. Võrkpalliplatsid on Taebla 
gümnaasiumi ja staadioni juures, Kuliste aasal, Palivere Põhikooli staadionil ning Kirimäe-, 
Turvalepa-, Põldotsa- külaplatsidel. Skatepark on Paliveres. Rullsuusatamist ja –uisutamist 
harrastatakse Taebla kergliiklusteel. Jooksu-, suusa- ja kepikõnni-, ja orienteerumisrajad on 
Paliveres Pikajala mäel. Taebla valda diagonaalselt läbivat Terviseteed kasutatakse 
jalgrattasõitudeks, jooksuks, kepikõnniks või muude tervisespordi aladega tegelemiseks. 
Noortespordi arendamisega tegelevad Taebla Gümnaasiumi SK ja Palivere Põhikooli SK. Kõiki 
vanuseklasse haarava saavutus- ja harrastusspordi arendamisega tegelevad Taebla valla SK, 
Palivere SK ja Suusaklubi Sula. Põldotsa Rahvaspordiklubi ja SK Pallet arendavad vaid 
rekreatsioonilise iseloomuga harrastussporti. 
Spordivaldkonna toimimise eest on vastutav vallavalitsuse kultuuri- ja sporditöö spetsialist. 
Korralduslikud otsused võetakse vastu spordiklubide ümarlaual. 
Kultuuri- ja spordikeskuse juures tegutsevad järgmised treeningrühmad: jalgpall, võrkpall, 
saalihoki, sulgpall, lauatennis ja korvpall.  
Palivere SK saab tasuta kasutada Palivere alevikus asuvat täismõõtmetes võimlat ja selle juurde 
kuuluvat jõusaali. Aladeks, mida harrastatakse, on jalgpall nii poistele kui tüdrukutele, saalihoki, 
korvpall poistele, võrkpall meestele ja naistele. Palivere Põhikooli SK tegutseb käsikäes kohaliku 
kooliga. Tegelejate ring kattub mõnevõrra Palivere SK-ga. 
Suusaklubi Sula on Läänemaa ainuke talispordiklubi. Esialgu läheb kogu energia suusaspordi 
harrastamise tingimuste loomisele, suusaradade ettevalmistamisele ja hooldamisele ning 
hüppetorni restaureerimisele. Läbi aastate toimuvateks traditsioonilisteks võistlusteks on 
jaanipäeva spordivõistlused, Palivere miilijooks ja Palivere suusamaraton, Rakser Marimetsa 
Kappi etapid, Nigula rattapäev, Taebla rulluisuvõistlused. Lisaks korraldatakse veel nn 
kommertsvõistlusi, mille eesmärgiks on pakkuda täiendavaid võistlusvõimalusi ja sportlikku 
ajaveetmisvõimalust. Selliseks võistluseks on näiteks Läänemaa rahvaliiga korvpallis. 
Paljud nooremad ja vanemad spordihuvilised võtavad osa ka Haapsalu erinevate spordiklubide ja -
ringide tööst (kergejõustik, judo, ju-jutsu jne). 
Eelisarendatavad spordirajatised on Taebla, Taebla Gümnaasiumi ja Palivere spordisaalid koos 
abiruumidega ning Taebla Gümnaasiumi ja Palivere Põhikooli spordiväljakud ning Palivere 
Turismi- ja Tervisespordikeskus. Ülejäänud spordirajatiste osas tagada nende minimaalne hooldus 
ja avaliku kasutamise võimalus. 
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Probleemid: 
• Taebla kultuuri- ja spordikeskuse spordisaalis puudub ventilatsioon, olemasolev tabloo on 

moraalselt vananenud ning ei võimalda võistlusel nõuetekohast aja ja tulemuste mõõtmist. 
Puudub võistluste korraldamiseks vajalik helitehnika. Pealtvaatajatele on ebapiisavalt 
istekohti, puudub trepp spordisaali esise ja rõdu vahel; 

• Taebla kultuuri- ja spordikeskuses puudub jõusaal. Riietusruumid ja abiruumid vajavad 
remonti ning uut mööblit ja inventari; 

• Palivere Põhikoolil puudub staadion kergejõustiku ja jalgpalli harrastamiseks. Staadioni 
puudumine ei võimalda koolil täies mahus täita riiklikku õppekava. Palivere spordihoone  
on mitterahuldavas seisukorras, spordisaali põrand vajab lihvimist, katus vahetamist ning 
hoone tervikuna vajab renoveerimist;  

• Taebla jalgpalliväljakul puudub oma elektrivarustus, pealtvaatajatele istekohad ning 
sportlastele riietumiseks vajalik koht. Jalgpalliväljaku muru ei vasta võistluste korraldamise 
vajadustele. Suuremate ürituste ajal on autode parkimise võimalus ebapiisav; 

• vallal ja spordiklubidel puuduvad võimalused kvalifitseeritud treenerite tasustamiseks; 
• spordivaldkonna ebapiisav rahastamine ja seda eriti võistlustel osalemisega seotud kulude 

katmise osas; 
• vallas puuduvad võimalused tegeleda motospordiga; 
• Taeblas puuduvad võimalused talispordiga tegelemiseks; 
• Taeblas puudub suve- ja talihooldus tehnika radade ja väljakute hooldamiseks. 

 
Strateegilised eesmärgid: 

• Paliveres on välja arendatud turismi- ja tervisespordikeskus(TTSK);  
• Pikajalamäe piirkond on välja ehitatud tervisespordi- ja puhketsooniks; 
• Taebla  vallas on vähemalt üks Eesti Meistrivõistluste nõuetele vastav jalgpalliväljak; 
• treeningrühmades töötavad kvalifitseeritud ja tasustatud treenerid; 
• Taebla valla kultuuri- ja spordikeskus vastab kaasaja sportmängude korraldamise 

vajadustele; 
• inimeste aktiivsus ja huvi spordi ja spordiürituste vastu on tõusnud; 
• on rajatud uusi tervise- ja matkaradu; 
• Taebla vald on tunnistatud maakonna sportlikumaks vallaks, kus on sportimisvõimalused 

valla kõikidele elanike gruppidele; 
• Palivere Põhikooli juurde on rajatud spordiväljakud (sh staadion); 
• Taebla vallas on välja arendatud motospordikeskus; 
• küladesse on koostöös külaseltsidega rajatud võimalused spordi tegemiseks; 
• Taebla alevikus on talvised suusarajad ja liuväli; 
• Taeblas on tehnika radade ja väljakute hoolduseks. 

 
Tegevuskava:  
Ülesanne Maksumus 

EUR 
Läbiviija Finantsee-

rimine 
Aasta 

Palivere  TTSK 
projektide kaasfinantseerimine 

3 2000 € MTÜ, VV, 
ettevõtjad 

Projektid, 
eelarve, 
MTÜ 

2010-2014 

Taebla Gümnaasiumi juurde 
jalgpalliväljaku, tervisespordiraja 
ja kergejõustikuväljaku rajamine 

3 2000 € VV 
 

Toetused, 
eelarve, 
projektid 
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Palivere Põhikooli juurde spordi-
väljakute (sh staadioni) rajamine 

32 0000 € VV Toetused, 
eelarve, 
projektid 

2012-2015 

Taebla kultuuri- ja spordikeskuse 
renoveerimine  

808482 € VV Eelarve, 
projektid, 
ettevõtlus 

2012-2015 

Palivere spordihoone 
renoveerimine  

26 0000 € VV Eelarve, 
projektid, 
ettevõtlus 

2012-2013 

Spordi- ja mänguväljakute 
rajamine lasteasutuste juures, 
elurajoonides ja külakeskustes 

64 000 € VV, 
külaseltsid, 
elanikud 

Eelarve, 
projektid, 
ettevõtlus 

2012-2021 

Vabatahtlike treenerite koolitus 6 400 € MTÜ, VV, 
ettevõtjad 

Projektid, 
eelarve, 
MTÜ 

iga-aastaselt 

Palivere tehase basseini 
renoveerimine 

64 000 € MTÜ, VV, 
ettevõtjad 

Eelarve, 
projektid, 
ettevõtlus 

2017 

Taebla Gümnaasiumi kõrval 
paikneva veehoidla ja selle 
ümbruse arendamine puhke- ja 
sporditsooniks (ujumiskohaks) 

128 000 € VV, 
fondid 

Eelarve, 
projektid 

2021 

Taebla jalgpalliväljaku kaas-
ajastamine 

64 000 € MTÜ, VV, 
ettevõtjad 

Projektid, 
eelarve, 
MTÜ 

2011-2013 

Taeblasse radade ja väljakute 
hooldustehnika soetamine 

3 2000 € MTÜ, VV, 
ettevõtjad 

Projektid, 
eelarve, 
MTÜ 

2013 

 
 
10. TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE 
 
10.1 Rahvatervis, arstiabi 
 
Olemasolev olukord 
Taebla valla elanike I etapi meditsiinilise abi osutamiseks töötab Taebla perearst. Osa elanikke 
kasutab ka Haapsalu ja Risti perearstide teenust. Perearst teenindab inimesi nii Taeblas kui ka 
Paliveres. Taeblas toimub vastuvõtt 5 korda nädalas, töötavad ka perearsti õde ja 2 korda nädalas 
laborant. Paliveres on perearsti vastuvõtt 2 korda nädalas ja pereõe vastuvõtt 5 korda nädalas. 
Oma ruumide eest tasub perearst Taeblas ise, Palivere ruumide kulu katab vallavalitsus. Perearstil 
on auto, arvuti, EKG aparaat. Laborivarustusest on olemas uriinianalüsaator, saab teostada CRV- 
ja INR-analüüse ning määrata veresuhkrut, kolesterooli ja triglütseriini.  
Perearsti nimistu suurus on 2017 inimest (27.04.2011.a seisuga), neist 1902 inimesel on haigekassa 
ravikindlustus. Taeblas töötab ka hambaarst, kellel on leping haigekassaga alla 18.a laste 
hammaste parandamiseks. Hambaarsti vastuvõtt toimub Taeblas kaks korda nädalas. 
Perearstil ja hambaarstil on leping haigekassaga valla koolide õpilaste profülaktiliseks 
läbivaatuseks.  
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Puuetega inimestel ja eakatel on arsti juurde sõiduks vallast eelneval kokkuleppel võimalik saada 
transporditeenust.  
 
Eriarstiteenused on enamasti kättesaadavad Haapsalus, kuid spetsiifilisema arstiabi saamiseks 
tuleb patsiendil siiski sõita Tallinnasse või Tartusse. Paljude inimeste jaoks on eriarsti juurde 
pääsemine teenuse kauguse ning sõiduvahendi puudumise tõttu suureks probleemiks. Viimase 
küsimuse puhul aitab valla poolt pakutav transporditeenus ning mõnedel juhtudel 
avahooldusteenus või hooldus. Samuti ei ole kohapeal kättesaadav apteegi teenus. 
 
Nii Taebla kui Palivere Lasteaias töötavad meditsiiniõed. Palivere Lasteaia õde osutab teenust ka 
Palivere Põhikoolis. Taebla Lasteaed kuulub Tervist edendavate lasteaedade võrku ja Palivere 
Põhikool Tervist edendavate koolide võrgustikku. 
Taebla lasteaias on olemas väikelaste bassein, mis hetkel on kahjuks avarii tõttu suletud. Kõik 
valla haridusasutused osalevad pidevalt  erinevates tervist edendavates projektides ning 
korraldavad tervislikke eluviise väärtustavaid tegevusi ja üritusi (nt südamenädal, matkad). 
 
Taebla valla elanikele on loodud võimalus profülaktiliseks silmade kontrolliks kodu lähedal. 
Tallinnas tegutsev ettevõte Silmarõõm OÜ on mitmeid kordi käinud nii Taeblas kui ka Paliveres 
elanike nägemisteravust kontrollimas ja sealjuures pakkunud võimalust uute prillide ostmiseks.   
 
Taebla Vallavolikogu 18.03.2010 otsusega nr 20 on kinnitatud Taebla valla terviseprofiil, mis 
annab üldise ülevaate Taebla valla töö- , õpi- ja elukeskkonnast. Sellest nähtub, et valla asukoht ja 
keskkond on üsna tervislikke eluviise soodustav. 
 
Olulisemad probleemid 
• puudub elanikkonna tervise analüüs; 
• puudulik sõltlaste ravi- ja rehabilitatsioonisüsteem, maakonnas praktiliselt puuduvad 

eriväljaõppega spetsialistid narkomaania, alkoholismi ja muude  spetsiifiliste probleemidega 
tegelemiseks;  

• eriarstide vastuvõtule saamine raskendatud eriarstide vähesuse tõttu, millest tingitud pikad 
järjekorrad; 

• hambaravi ja muu tasuline arstiteenus ei ole suurele osale elanikkonnast kättesaadav 
majanduslikel põhjustel; 

• kiire elutempo ja mugavuse tõttu on kujunenud välja ebatervislikud eluviisid –ostetakse palju 
valmistoitu, süüakse ning vähe kasvatatakse puhast ja naturaalset toitu, tegeletakse vähe 
füüsilist koormust andvate tegevustega, kaugenetakse loodusest;  

• probleemid töö- ja pereelu ühitamisega. Mõlemad valdkonnad on inimeste jaoks tähtsad, kuid 
tahes- tahtmata jääb üks neist rohkem tahaplaanile.  

• suur töökoormus, töötus, pinged tööl ja pereelus, mis viivad mitmete haiguste (kurnatus, 
pikaajaline stress ja depressioon ning muud psüühikahäired), sõltuvuste ja muude 
riskikäitumisteni; 

• paljudel inimestel puudub vastutus oma enese elu ja tervise eest. Sageli ignoreeritakse arsti 
ettekirjutusi haiguste ja profülaktika puhul. 

 
Strateegilised eesmärgid  
• Olemas on elanikkonna terviseanalüüs; 
• läbi pideva preventiivse töö käituvad vallaelanikud tervislikumalt; 
• vallaelanikud on kaasatud paikkonna tervise planeerimisse; 
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• toimivad meetmed töö- ja pereelu toetamiseks; 
• valla territooriumile on loodud loodussõbralikud liikumisvõimalused tervisespordi 

harrastamiseks ning nende kasutamine on populaarne elanikkonna seas; 
• toimuvad profülaktilise eriarstiabi vastuvõtud vallas. 
 
Tegevuskava 

Tegevus Teostaja Tähtaeg Indikaator Summa 
(EUR) 

Koostöö kontaktide 
loomine ja töörühmade 
kohtumised elanikkonna 
terviseanalüüsiks. 

VV, TAI, 
Haapsalu 
Kolledž 

2013 Olemas on projekt analüüsi 
läbiviimiseks. 

190 

Terviseanalüüsi 
läbiviimine. 

VV 2013/2014 Valminud terviseanalüüs 
on  kajastust saanud 
infoallikates. 

200 

Projektide kirjutamine 
paikkonna 
terviseedenduseks. 

VV igal aastal Heakskiidetud projektid on 
toetajate poolt rahastatud ja 
ellu viidud. 

2000 

Terviseennetusega 
seotud ürituste 
korraldamine 
(infopäevad, koolitused, 
näitused, üritused jms). 

VV, MTÜ kolm 
korda 
aastas 

Ülevallalistel üritustel on 
osalus kõrge. Korraldatud 
ürituste tagasiside näitab 
elanikkonna tervise-
käitumise paranemist. 

2000 

Arvamusküsitluste 
läbiviimine elanikkonna 
seas paikkonna tervise 
planeerimisel. 

VV iga viie 
aasta 
tagant 

Tagastatud küsitluste 
põhjal on koostatud 
analüüs, mida on 
arvestatud järgmiste 
tegevuste planeerimisel. 

65 

Töö ja pereelu 
toetamine. 

VV iga-
aastaselt 

Korraldatud on üritusi ja 
loodud on tugisüsteemid 
töö- ja pereelu toetamiseks. 

320 

 
10.2 Sotsiaalhoolekanne 
 
Olemasolev olukord 
Sotsiaalhoolekande eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse suurendamine kohalikus omavalitsuses 
ning abi organiseerimine neile isikutele ja isiku gruppidele, kes ei suuda igapäevase eluga toime 
tulla. Tüüpilised abivajajad on toimetulekuraskustega pered ja eakad, puuetega inimesed, pika-
ajalised töötud, töövõimetuspensionärid, kodutud jt. Taebla vallas korraldab ja teostab 
sotsiaalhoolekannet 2 sotsiaaltöötajat, kelle tööks on: 
•    riikliku toimetulekutoetuse ning täiendavate toetuste arvestamine, väljamaksmine ja aruandlus; 
•    kohaliku omavalitsuse eelarveliste toetuste määramine ja maksmine; 
•    laste- ja peretöö (lastekaitse, eestkoste, hoolduspered, vaba aja sisustamine); 
•    sotsiaalteenuste arendamine, määramine ja osutamine; 
•    töötute avalikule tööle suunamine ja tööde organiseerimine, projektides osalemine (koostöö    
      töötute tugiisikuga); 
• abivajaja hindamine sotsiaaltoetuse või -teenuse vajaduse välja selgitamiseks;  
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•    hoolekandeasutusse või hooldusperesse suunamine; 
• erivajadustega inimeste ja pikaajaliste töötute sotsiaalse turvalisuse tagamisele, arengule ja 

ühiskonnas kohanemisele kaasa aitamine (koolitustele suunamine, transport); 
• kodukülastused (õpi- ja käitumisraskustega lapsed, eakad, puudega inimesed); 
• koostöö ametiasutustega (pensioniamet, rehabilitatsiooniasutused, koolid, haiglad, 

sotsiaalmaja, politsei, kohus jne), abivajajate lähedastega; 
• projektide kirjutamine ja elluviimine noorte vaba aja sisustamiseks ja kuritegevuse 

ennetamiseks; 
• ürituste korraldamine eakatele jt hoolekande sihtgrupi inimestele. 
 
Taebla valla eelarvest makstavad toetused seisuga märts 2011: 
•    sünnitoetus 256 eurot; 
•    matusetoetus 96 eurot; 
•    juubelitoetus alates 70-ndast eluaastast 32 eurot; 
•    koolilõputoetus 384 eurot lõpuklassi kohta; 
•    toidutoetus (kooli pikapäevaeine ja lasteaiaeine osaline või täielik hüvitamine); 
•    põhikooli ja gümnaasiumi päevase õppevormi õpilaste kooli ja koju sõidu osaline   või täielik 
kompenseerimine; 
•    jõulutoetus (jõulupakid lastele 4,50 eurot, paljulapselistele peredele 26 eurot); 
•    puudega lapse koolitoetus kuni 64 eurot kuus õppeperioodil;  
• ranitsatoetus 32 eurot;   
• hooldajatoetus; 
• ühekordne sotsiaaltoetus valla eelarvest; 
• ühekordne toidutoetus toimetulekutoetust saavale perele või riskirühma kuuluvale perele 

(makstakse toiduainetena); 
• vältimatu sotsiaalabi. 
 
Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest või valla eelarvest makstavad täiendavad sotsiaaltoetused: 
• küttetoetus; 
• ravimitoetus; 
• hooldusravi, haigla voodipäevatasu või rehabilitatsiooniteenuse kompenseerimine; 
• laste õppe- ja huvitegevusega seotud kulud (õpilaskodu üür, õppe- ja klassiekskursioonide 

kulud, suvelaagri omaosalus, huviringi osalustasu jms); 
• töötu tööleasumisega seotud transpordikulud; 
• ravikindlustuseta isikute töövõimetuse ja/või puude määramiseks vajalike kulude   
     ja vältimatu ravi toetus; 
• sõltuvushäiretega isikute võõrutusravi toetus tööhõivealase suutlikkuse tõstmiseks; 
• prillitoetus; 
• hambaravi, sh hambaproteeside toetus; 
• muud põhjendatud taotlused. 
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Vallaeelarvest makstavad toetused
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Sotsiaaltoetuste määrad 2005-2011
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Hoolodajatoetus S- hooldajatoetus 18-aastase ja vanema isiku sügava puude korral 
Hooldajatoetus R- hooldajatoetus 18-aastase ja vanema isiku raske puude korral 
Hooldajatoetus K- hooldajatoetus 18-aastase ja vanema isiku keskmise puude korral 
Hooldajatoetus 3-16 K,R,S - 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse korral 
Hooldajatoetus 16-18 S - 16-18-aastase sügava puudega lapse korral 
Hooldajatoetus 16-18 R- 16-18-aastase raske puudega lapse korral 
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Sotsiaalteenused Taebla vallas: 
• sotsiaalnõustamine;  
• avahooldusteenus; 
• täiskasvanud puudega inimese hooldus; 
• hooldamine hoolekandeasutuses; 
• pesu pesemise, kuivatamise ja triikimise teenus; 
•    saunateenus; 
• eluasemeteenus; 
• paljulapselise perekonna või puudega inimese eluruumi kohandamine; 
• isikliku abistaja teenus puudega lastele; 
• transporditeenus; 
• kauplusauto 
 
Sotsiaalnõustamist teostavad vallavalitsuse sotsiaaltöötajad ja hooldustöötajad. Koostööd tehakse 
Läänemaa erinevate asutustega (Töötukassa, võlanõustaja, maakonna lastekaitse töötaja, politsei 
jne). Vajadusel suunatakse inimene spetsialisti juurde edasi või organiseeritakse vajalik kohtumine 
vallas.   
 
Kodukülastuste tegemiseks ning abivajajate transportimiseks on sotsiaaltöötajate kasutuses 
ametiauto. 
 
Taebla vallas on 5 sotsiaalkorterit: Taeblas 3 korterit, Nigulas 1 korter, Vidruka külas 1 korter. 
Nendes elavad 7 peret, kokku 12 inimest, kelledest viis on puudega ja üks vanaduspensionär. 
Remonditud on 2 sotsiaalkorterit Taeblas, kus elavad puudega inimesed. 
 
Laste ja lastega perede hoolekanne 
 
Laste ja lastega peredele ettenähtud vallaeelarvest makstavateks sotsiaaltoetusteks on sünnitoetus, 
ranitsatoetus, kooli pikapäevaeine ja lasteaiaeine osaline või täielik hüvitamine,  põhikooli ja 
gümnaasiumi päevase õppevormi õpilaste kooli ja koju sõidu osaline või täielik kompenseerimine, 
jõulutoetus, koolilõputoetus. Toimetulekuraskustega peredel on võimalik taotleda toetust toidule 
või muudele kulutustele, mis on seotud inimese põhivajaduste rahuldamisega. Kui lasteaias käib 
perest 3 last, siis ühe lapse osas on pere maksmisest vabastatud. 
 
2011. aasta 1. juuni seisuga on Taebla vallas 18 suurpere, see tähendab peresid, kus kasvab 4 ja 
enam last. Igal aastal on vald jõuludeks kinkinud oma suurperedele suure toidupaki.  
 
Taebla vallas on seisuga 01.06.2011 kaksteist puudega last. Perel, kes kasvatab puudega last, on 
võimalik taotleda puudega lapse koolitoetust ja on õigustatud saama riiklikult rahastatavat 
lapsehoiuteenust. Käesoleval hetkel puudub Taebla vallas puudega laste peredele lapsehoiuteenuse 
osutaja ning vajadusel saab teenust osta Haapsalu Väikelastekodust, mis on lähim teenusepakkuja. 
Siiani ei ole seda teenust küll vajatud ning ette nähtud vahendeid on kasutatud muude pere või 
lapse toimetulekut toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks. 
Kahel puudega lapsel on tavakoolis/ -lasteaias hariduse omandamise toetamiseks määratud isiklik 
abistaja.  
Lastega ja lastega perede probleemide lahendamisele kaasaaitamiseks on loodud valla laste 
hoolekandekomisjon. Kirjutatud on mitmeid vastavaid tegevusi toetavaid projekte, mis on ka 
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edukalt ellu viidud. Valla kolmes suuremas keskuses (Taebla, Palivere, Nigula) on loodud laste- ja 
noortekeskused, kus lastel on võimalik oma vaba aega veeta ja ka õppida. 
 
Väikelastega emadele on loodud võimalus osaleda beebikoolis. Hetkel küll beebikool aktiivselt ei 
tegutse, kuid piisaval hulgal huviliste korral lüüakse grupitegevus taas käima. Paliveres ja Taeblas 
tegutsevad aktiivsete lapsevanemate eestvedamisel nii öelda tugigrupid. Selles grupis jagavad 
lapsevanemad oma kogemusi ja õpivad üksteiselt, kuidas rasketel aegadel paremini toime tulla ja 
säilitada endas rahulolu. Samuti on mõnikord hea kuulata erinevate alade asjatundjate arvamusi 
ning seeläbi saada kinnitus oma mõtetele ja käitumisele või õppida hoopis midagi uut.  
 
Vanemliku hoolitsuseta lapsi, kes elavad laste- ja noortekodudes on kaheksa: Palivere Laste- ja 
Noortekodus 4 last, Haapsalu Väikelastekodus 2 last, Koeru valla Perelastekodus 1 laps, Keila 
SOS Noortekodus 1 laps. Eestkostel olevaid lapsi on 2.  
 
Igal aastal korraldatakse valla uute ilmakodanike tervitamiseks pidulik vastuvõtt, kus 
traditsiooniliselt kingitakse beebidele pudrukausid ja soovitakse õnne värsketele lapsevanematele. 
 
Puudega inimeste hoolekanne 
 
Puudega inimeste arv Taebla vallas seisuga 01.04.2011 
 
 0-15 16-17 18-64 65+ Üldkokkuvõte 
Keskmine puue 2 1 34 23 60 
Raske puue 7 1 34 38 80 
Sügav puue 1 0 5 7 13 
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 
 
Puudega inimestel on võimalik vallast taotleda ühekordset sotsiaaltoetust ravimitele, 
abivahenditele, proteesidele, eluruumi kohandamisega seotud kulutustele ja muudele olulistele 
väljaminekutele. Lisaks on puudega inimestel võimalik vallavalitsusest soodsalt tellida 
transporditeenust arsti juurde minekuks. 
 
Puudega inimeste toetamiseks nende loomupärases keskkonnas pakub Taebla vald 
avahooldusteenust. Avahooldussüsteemis töötab 2 hooldustöötajat, kellel on 2011. aasta 1. juuni 
seisuga Paliveres 4 ja Taeblas 6 klienti ning Leedikülas 1 klient. Avahooldusteenust osutatakse 
kaheksale puudega vanaduspensioniealisele inimesele ja kahele puudega tööealisele inimesele ning 
kolmele eakale. Teenused on tasulised, osaliselt tasulised või tasuta. 
 
Taebla vald seab hoolduse ja määrab hooldaja täisealisele teovõimelisele isikule, kes vaimse või 
kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. 2011. aasta 1. 
juuni seisuga on hooldus seatud ja hooldaja määratud kaheksale raske puudega inimesele ja viiele 
sügava puudega inimesele. Hooldajatoetust makstakse hooldamisest tingitud isiklike 
lisaväljaminekute kompenseerimiseks kolmele raske puudega inimese hooldajale ja kolmele 
sügava puudega inimese hooldajale ning ühele raske puudega inimese eestkostjale. 
 
Taebla vallas on eestkostel olevaid täisealisi inimesi neli. Taebla vald on eeskostja ühele 
täisealisele vaimuhaigele inimesele, kes on erihoolekandeteenusel Koluvere Hooldekodus. 
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Meile teadaolevatel andmetel on kuus Taebla valla psüühilise erivajadusega noort suunatud 
igapäevaelu toetamise, toetatud elamise ja töötamise toetamise teenusele Palivere Laste- ja 
Noortekodusse ning järjekorras on üks puudega noor. 
 
Toimetulekuraskustega tööealiste hoolekanne 
 
Taebla vallas on seisuga 01.04.2011 145 töövõimetuspensionäri. 
Seisuga 1. mai 2011 on toimetulekutoetust makstud  aasta algusest 43 perekonnale, nendest 33 
perekonnas on vähemalt üks pereliige töötu ja kaheksas perekonnas on sissetulekuallikas 
pereliikme töövõimetuspension. Kaks toetuse saajat on õpilased ja üks lapsehoolduspuhkusel.  

Taebla valla töötute arv 2009-2011 (kuu lõpu 
seisudega)

0

50

100

150

200

Ja
an

ua
r

Vee
br

ua
r

Mär
ts

Apr
ill

Mai
Ju

un
i

Ju
uli

Aug
us

t

Sep
te

mbe
r

Okto
ob

er

Nov
em

be
r

Dets
em

be
r

2009

2010

2011

 
Allikas: Eesti Töötukassa 
 
Võrdlusandmed toimetulekutoetuse maksmise kohta: 

 Toimetulekutoetuse 
saajate arv  

Toimetulekutoetus kokku 

Kuu 2009 2010 2011 2009 
(krooni) 

2010 
(krooni) 

2011 
(eurot) 

Jaanuar 16 28 35 24 611  57 767 4959,15 
Veebruar 17 34 32 32 787  72 169 4523,39 
Märts 17 38 34 36 715  66 468 4403,23 
Aprill 17 32 30 29 615  62 386 3866,65 
Mai 24 31 27 34 760  52 375 3464,11 
Juuni 21 23  28 157  38 982  
Juuli 23 24  36 207  41 934  
August 21 27  33 226  45 319  
September 27 28  40 754  42 912  
Oktoober 23 25  35 587  44 165  
November 24 28  45 353  53 550  
Detsember 28 28  47 089  57 077  
 KOKKU 258 346 158 384 107  635 104 21 216,53 

 
Toimetulekuraskustes elanikel on võimalik taotleda täiendavat sotsiaaltoetust vallaeelarvest eluks 
vajalike kulutuste katteks. 
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Hea koostöö töötute toetamiseks ja resotsialiseerimiseks on Töötukassaga. Sõlmitud on lepinguid 
töötutele tööturuteenuste pakkumiseks kohapeal.  
 
Eakate hoolekanne 
 
Taebla vallas on 01.04. 2011 seisuga 474 vanaduspensionäri.  
Alates 70ndast eluaastast on valla eakatel õigus saada juubeli puhul juubelitoetust. Lisaks on 
toimetulekuraskustes eakatel võimalus taotleda ühekordset täiendavat sotsiaaltoetust vallaeelarvest 
ravimitele, prillide soetamiseks ja muule olulisele. 
 
Nii nagu on puuetega inimeste puhul, on ka eakatele kättesaadav avahooldusteenus nende 
toetamiseks võimalikult kaua nende endi kodus. Arsti juures käimiseks saavad eakad tellida vallast 
transporditeenust. 
 
Vallas puudub hooldekodu, vajadusel ostetakse teenust teistelt omavalitsustelt.  
2011. aasta mai seisuga ostab Taebla vald teenust Risti vallalt ühe puudega inimese hooldamiseks 
Risti Hooldekodus ning Oru vallalt kolme puudega inimese ja ühe eaka hooldamiseks Räägu 
Hooldekodus. Järjekorras on kaks inimest Räägu Hooldekodusse. 
 
Igal aastal toimub pensionäride jõulupidu ja osaletakse ka Läänemaa pensionäride suvepäeval. 
Traditsiooniks on saanud iga-aastane ühine ekskursioon erinevatesse Eestimaa kaunitesse 
paikadesse. Koostöös Lääne-Nigula kogudusega toimub kaks korda kuus teetund eakatele ning üks 
kord kuus saavad kokku erivajadustega inimesed. Koosviibimistel on võimalik suhelda 
eakaaslastega ja üheskoos arutada elukesksetel teemadel. Kord kuus käib Taeblas ja Paliveres 
Inkotuba MTÜ müümas uriinipidamatuse vahendeid (linad, sidemed, mähkmed, siibrid, kateetrid) 
ning vajadusel konsulteeritakse selles osas.  
 
Sotsiaalvaldkonna olulisemad probleemid  
•    perede majanduslik toimetulematus väikeste sissetulekute tõttu; 
• perede oskamatus säästlikult ja efektiivselt majandada; 
•    perede suured rahalised kohustused;    
• puudujäägid laste hooldamises, mis toovad kaasa laste sotsiaalse mahajäämuse 
      ja käitumishäired; 
• noorte riskikäitumine (sõltuvust tekitavate ainete tarvitamine, koolikohustuse mittetäitmine, 

õigusrikkumine, liigne arvutis/internetis viibimine, tavapäraste käitumisnormide rikkumine 
jne); 

• töötus, mis on tingitud alkoholisõltuvusest; 
•    töötute ümberõpe ei vasta sageli tegelikele vajadustele; 
• puudub motivatsioon tööd teha; 
• sihtrühmade vähesuse tõttu on raske välja arendada spetsiifilisi teenuseid; 
•     paljudele inimestele on teada nende õigused, kuid kohustused on jäänud  
       tahaplaanile; 
•     piiratud võimalused psüühikahäiretega inimeste abistamiseks; 
•     elamiskõlblike sotsiaalelupindade vähesus; 
•    avahooldusteenus ei ole veel kättesaadav keskustest eemal olevates külades; 
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Strateegilised eesmärgid  
Sotsiaalabi arendamisel ja planeerimisel lähtutakse põhimõttest, et see oleks pigem teenusepõhine. 

• tugiisiku teenuse abil on paranenud töötute, puuetega inimeste, alaealiste õigusrikkujate ja 
multiprobleemsete perede toimetulek ning ühiskonnaelus osalemine; 

• heal tasemel avahooldusteenus on kättesaadav kogu valla territooriumil; 
• puuetega inimeste, pikaajaliste töötute, psüühikahäiretega inimeste abistamiseks on vallas 

kättesaadavad resotsialiseerivad teenused; 
• sotsiaaltöö riskirühmade toimetulek on paranenud läbi erinevate nõustamisteenuste; 
• toimivad meetmed riskigrupis olevate lastega perede toetamiseks; 
• toimiv preventiivne töö sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja  leevendamiseks; 
• sotsiaaleluruumi teenuse osutamiseks on sotsiaalkorterid remonditud ja ümberkohandatud; 
• valla laste- ja noortekeskused on populaarsed sihtrühma seas ning sealne töö  laste arengut 

ja mitmekülgset huvitegevust toetav. 
 
Tegevuskava 

Tegevus 
 

Teostaja 
 

Tähtaeg Indikaator Summa 
EUR 

Ettevalmistusega tugiisikuga 
töösuhte loomine. 

VV 2012-
2013 

Tugiisikuga on  sõlmitud 
tööleping sihtrühmale 
teenuse osutamiseks.  

4700 

Sotsiaalhooldajatel on 
võimalik tööalaselt kasutada 
ametiautot. 

VV 2013 Avahooldusteenus on 
kättesaadav  ka kaugemates 
külades elavatele valla 
elanikele. 

3100 

Sotsiaalhooldajate 
täiendkoolitamine. 

VV, 
koolitusette-

võtted, 
sotsiaal-

hooldajad/ 

iga-
aastaselt 

Sotsiaalhooldajad omavad 
täiendavaid tööalaseid 
teadmisi. 

100 

Arendatakse erinevatele 
kliendirühmadele üheaegselt 
sobivaid resotsialiseerivaid 
teenuseid (igapäevaelu 
toetamise teenus, päeva-
keskuse teenus, toetatud 
töötamise teenus jne). 

VV, MTÜ 2017 Taebla vald pakub 
erinevatele kliendirühmadele 
üheaegselt sobivaid 
resotsialiseerivaid teenuseid. 
Planeeritud projekti-
tegevused on teostatud.  

100000 

Riskigrupis olevate lastega 
perede toetamine 

VV, MTÜ iga-
aastaselt 

Korraldatud on üritusi ja 
loodud on tugisüsteemid 
riskigruppi kuuluvate lastega 
perede  toetamiseks. 

320 

Jätkatakse ja edendatakse 
projektipõhiselt loodud 
lapsevanemate tugigrupi 
tööd, mis suudab pakkuda 
esmatasandil 
nõustamisteenust peredele. 
 

VV, MTÜ 2013 Aktiivsete lapsevanemate 
ühendus kaasab pidevalt uusi 
inimesi oma tegevusse. On 
koostatud omal algatusel 
vanemahariduse 
edendamiseks projekte. 
Ühendus on jätkusuutlik. 

350 
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Korraldatakse üritusi 
(infopäev, matk, peoõhtu 
jne) noorte seas levivate 
probleemide (narko-maania, 
suitsetamine, kuritegevus 
jms) ennetamiseks. 

VV, ANK vähe-
malt 
kaks 
korda 
aastas 

Noorte seas läbiviidud 
küsitlustest selgub, et nende 
teadlikkus on tõusnud läbitud 
teemadest.  

350 

Lastele korraldatakse 
õpilasmalevaid või laagreid. 

VV, MTÜ iga-
aastaselt 

Õpilasmalevates või laagrites 
on laste osalus tõusnud iga 
aasta. 

5000 

Noortekeskuste tegevuskava 
mitmekesistatakse pidevalt, 
uute ja väljakutsuvate 
tegevuste elluviimiseks 
koostatakse projekte. 
Noortekeskuse tegevuste 
planeerimisel pannakse 
suurt rõhku 
mitteformaalsele õppimisele 
ja sotsiaalsete oskuste 
arendamisele. 

VV, ANK iga-
aastaselt 

Noortekeskuste külastatavus 
on tõusnud. Heakskiidetud 
projektid on toetajate poolt 
rahastatud. 

1200 

Sotsiaalkorterite 
remontimine ja 
ümberkohandamine. 

VV 2015 Sotsiaaleluruumid on 
remonditud ja 
elamiskõlblikud. 

700 

 
 
11. TURVALISUS JA  AVALIK  KORD  
 
Olemasolev olukord 
Turvalisuse küsimus jaguneb eelkõige kaheks aspektiks – inimeste endi kuritegelik-, väär- või 
riskikäitumine ning keskkonnast ja infrastruktuurist tulenevad asjaolud. 
Valla elanike turvalisuse tagamisel on kesksel kohal  politsei, turva- ja päästeteenistus.  
Risti konstaablijaoskond teenindab üheksat omavalitsuse territooriumit– Oru, Risti, Noarootsi 
Nõva, Martna, Kullamaa, Lihula, Hanila ja  Taebla valdasid. Risti konstaablijaoskonna 
territooriumit teenindab 6 piirkonnapolitseinikku ja 2 kriminaalteenistuse jälitusametnikku.  
Taebla valda teenindavad Risti konstaablijaoskonna piirkonnapolitseinikud ning 
piirkonnapolitseiniku vastuvõtt Taebla vallas on  1 kord kuus igakuu teisel teisipäeval. Töövälisel 
ajal teenindab Taebla valla territooriumilt saabunud väljakutseid  patrull-teenistus. 
2003.a lõpust alustas tegevust abipolitsei. Abipolitseinike tegevus on peale väga aktiivset perioodi 
vaibunud ja ootab koostöös politseiga ümberkorraldusi. 
Taebla valla territooriumil on moodustatud üks naabrivalve sektor – Kirimäe külas. 
 
Tuleohutus 
Tuleohutust tagab Taebla valla territooriumil kuni Palivere raudteeni Läänemaa Päästeteenistuse 
Haapsalu Keskkomando, kelle tegutsemiskiiruseks on keskmiselt 1 km/min. Sealt edasi vastutab 
Risti Tugikomando. 
Valla territooriumil on enamikes kohtades peamiselt veehoidlad, mis on üldjuhul amortiseerunud. 
Palivere alevikus on korruselamute piirkonnas hüdrandid. Koostöös AS Cipax Eesti ja AS Taebla 
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Koduga rajati veevõtukoht Taeblasse, mis peab vajadusel teenindama nii elanikkonda kui 
ettevõtteid. Lahendamist vajavad veevõtukohad Palivere aleviku  suvilate rajoonis, Võntkülas, 
Turvalepal, Kirimäel.  
 
Liiklusturvalisus 
Koostöös Maanteeametiga on pööratud suuremat rõhku liiklusturvalisusele eelkõige Tallinn-
Haapsalu maanteel. Olemas on Taebla aleviku Tallinn-Haapsalu mnt äärse liikluskorralduse detail-
planeering ja rajatud esimene ülekäigukoht. Valgustusega varustati Taebla laste koolitee. 2008. 
aastal teostati Ääsmäe-Haapsalu mnt remont, mille raames rajati valgustatud kergliiklustee 
Priguldi bussipeatusest Taeblasse. Üldplaneeringus on ette nähtud  Vidruka küla ja Paliveret 
ühendav kergliiklustee, mille väljaehitamise aeg ei ole hetkel teada.  
Liiklusõnnetuste arv on langenud. Murelikuks teeb joobes juhtide süül või osalusel toimunud 
liiklusõnnetuste kõrge arv. Positiivseks võib lugeda seda, et alates 2008.-ndast aastast ei ole Taebla 
vallas hukkunud ühtegi isikut liiklusõnnetuse tagajärjel.  Vaadeldes liiklusõnnetuste toimumise 
asukohti võib väita, et need toimuvad hajutatult  Taebla valla territooriumil ja konkreetseid 
ohtlikke kohti ei ole võimalik välja tuua.  
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Kuritegevus 
Võrreldes kuritegevust 2005-2010, on üldine kuritegude arv Lääne Maakonnas languses, samuti on 
ka Risti konstaablijaoskonnas. Taebla vallas kuritegevus on viimastel aastatel jäänud samale 
tasemele, pikema perioodi vaatlusel on ka Taebla valla kuritegude arv langustrendiga. 
Kuritegevuse langust mõjutab elanikkonna teadlikkuse paranemine ja  suhtumine oma varasse,  
hästi tegutsevad külaseltsid ja kodanikeühendused. 
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Taebla valla kuritegevust on aastate lõikes oluliselt mõjutanud varem kuritegusid toimepannud ja 
vanglast vabanenud isikute naasmine Taebla valda. 
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Külade ja asulate võrdluses on üldiselt kuritegude arv  jäänud samale tasemele. Kuritegevus on 
olnud kõrge aastate lõikes Palivere asulas võrreldes Taebla valla territooriumil asuvate teiste 
külade ja Taebla alevikuga.  
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Kuritegude struktuurilt läbi aastate 2005-2010 moodustab suurema osa vargused, mis on toime 
pandud sissetungimisega. Enamus varguseid on toime pandud taludest ja eramutest, kuid esineb ka 
varguseid  kauplustest ja asutustest. Põhiliselt varastatakse olmetehnikat ja tööriistu ning seadmeid. 
Vargustele järgneb juhtumite arvu poolest kehaline väärkohtlemine, milles suurem osa on toime 
pandud lähisuhte vägivalla tasandil ning Taebla valla territooriumil asuvates õppeasutustes 
(koolivägivald). Muud kuritegude liigid on languses, näiteks  2009 ja  2010 ei ole toime pandud 
ühtegi  avaliku korra rasket rikkumist. 
 
Alaealiste kuritegevus 
Alaealiste poolt toimepandavate kuritegude struktuuris on põhiliseks kuriteoliigiks kehaline 
väärkohtlemine (koolivägivald). See leiab tavaliselt aset õppeasutustes ja on tekkinud õpilaste 
omavaheliste suhete pinnal. Alaealiste kuritegevuses on samuti langus nagu üldises kuritegevuses.  
Alaealiste kuritegevuse langust  mõjutavad  Taebla, Palivere ja Nigula külas hästi tegutsevad 
noortekeskused ning spordiklubid, kus aktiivselt tegutsetakse alaealiste vaba aja sisustamisega. 
Samuti vähendab alaealiste poolt süütegude toimepanemist koolide osalemine ennetusprojektides:  
„ Õiguskuulekas noor“, „Saab ka vägivallata“, Kaitse end ja aita teist“ . 
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Probleemid: 

• sotsiaalse võrgustiku puudumine, mis aitaks varem karistatud ja kinnipidamiskohtadest 
vabanevate isikutel paremini integreeruda kogukonda ning tõkestada nende poolt uute 
õigusrikkumiste toimepanemist; 

• alaealiste õigusrikkumised (sh suitsetamine, alkoholi tarbimine, koolikiusamine jm); 
• abipolitsei tegevus vaibunud; 
• naabrivalve piirkondade vähesus. 

 
Strateegilised eesmärgid: 

• tegus abipolitsei; 
• kuritegevuse juhtumite vähenemine; 
• kõik valla asutused on saanud nõuetekohase turvavalgustuse ja tuletõrjesignalisatsiooni;  
• paigaldatakse „lamav politseinik“ Taeblas Nurme põik 1 juurde; 
• paigaldatakse „lamav politseinik“ Nigula külas Nigula tee 3 ja Nigula tee 10 vahelisele 

alale; 
• kergliiklusteed on rajatud vastavalt tegevuskavale. 
• vallavalitsus ja külaseltsid teevad tihedat koostööd politseiga; 
• avalikesse kohtadesse turvakaamerate paigaldamine –  pargid, kauplused ja vallamaja jne; 
• elanikkond on teadlik naabrivalve kasulikkusest ning loodud on uued naabri- 

valve sektorid; 
• alaealiste õiguskuulekas käitumine;    
• elanikkond on teadlik turvalisuse tagamise võimalustest. 

 
Tegevuskava: 
1. Olemasolevate tuletõrje veevõtukohtade korrastamine ja tähistamine.   
2. Turvavalgustuse ja tuletõrjesignalisatsiooniseadmete järk-järguline paigaldamine    
     kõikidesse valla asutustesse: 
 

Valla asutus Turva- 
valgustus 

Tuletõrje- 
signalisatsioon 

Taebla Gümnaasium Olemas Olemas 
Palivere Põhikool Olemas Olemas (2007 paigaldatud) 
Palivere spordihoone Olemas Olemas 
Taebla kultuuri- ja spordikompleks Olemas 2021 
Taebla Laste- ja Noortekeskus  Olemas 2021 
Nigula Laste- ja Noortekeskus   
Palivere Laste- ja Noortekeskus Olemas Suitsuandurid olemas 
Koela Talumuuseum  Suitsuandur olemas 
Taebla Vallavalitsus Olemas 2021 

 
3. Turvakaamerate järkjärguline paigaldamine. 
4. Kergliiklusteede rajamine, teede valgustuse rekonstrueerimine või ehitamine (vt vastav    
    peatükk). 
5. Riskikäitumise vähendamisele suunatud ürituste, koolituste- ja infopäevade korraldamine –  
    pidevalt  (rahastaja Taebla VV, projektid). 
6. Ennetav töö alaealistega (infopäevade ja kampaaniate korraldamine, vaba aja sisustamine jms)-  
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    pidevalt (rahastaja Taebla VV, projektid). 
7. Naabrivalve piirkondade propageerimine ja uute sektorite loomine. 
8. Ennetavate artiklite avaldamine valla infolehes ja kodulehel – pidevalt. 

 
 
12. ETTEVÕTLUS JA TÖÖHÕIVE 
 
Olemasolev olukord: 
Majanduspoliitika lähtepunktiks on ettevõtluse soodustamine ja vastutus tulevaste majandus-
võimaluste eest. Valla seisukohalt on ettevõtluse valdkonna üldisteks eesmärkideks ettevõtlusele 
sobiva keskkonna loomine ja tööhõive tagamine elanikkonnale. See loob aluse valla eelarve 
stabiilsele tulude baasile.  
 
Suuremateks tööandjateks Taebla valla elanikele on:  
(seisuga mai 2011.a Maksu- ja Tolliameti andmetel Taebla valla elukoharegistreeringuga töötajate 
arv) 
 
Taebla vallavalitsus koos koolide ja lasteaedadega  106 in 
Maag Lihatööstus AS               - lihatooted        74 in 
Tradex AS    - elektroonikaseadmed 29 in 
Vidruka kool     - haridusasutus 29 in 
Cipax Eesti AS     - plastmassist valutooted 25 in 
Pal-Klaas AS      - karastatud klaasi tootmine 25 in 
Nigula Piim OÜ   - põllumajandustootmine 20 in 
Haapsalu tarbijate Ühistu  - jaekaubandus 18 in 
AS Kestvuspuit   - immutatud puidutooted 17 in 
Palivere Põllumajandusühistu  - põllumajandustootmine 17 in 
Favor AS    - pulbervärvimine 17 in 
 
Tulenevalt soodsast asukohast ja võrdlemisi heast ühistranspordist käiakse tööl ka Haapsalus ja 
Uuemõisas, kus on Taebla valla elanikele suurimateks tööandjateks  
PKC Eesti AS                 - juhtmeköidiste tootmine  26 in 
Heal AS         - SPA ja puhkekeskus 19 in 
Haapsalu Kutsehariduskeskus   - haridusasutus 16 in 
PVMP-EX  OÜ      - õmblustööstus 16 in  
 
Võrreldes varasemate aastatega on maksumaksjate arv siiski vähenenud. Ühelt poolt tuleneb see 
elanike arvu üldisest vähenemisest. Põhiliselt siiski majanduslangusest põhjustatud töökohtade 
vähenemisest. 
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Maksumaksjate arv (S1-S4;S6-S8;S11-S21) 2005-2011

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

ja
anu

ar

ve
ebru

ar

m
ärt

s

ap
ri
ll

m
ai

ju
un

i

ju
uli

au
gu

st

se
pt

em
be

r

ok
to

obe
r

nove
m

ber

det
se

m
be

r

2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 
Allikas: Rahandusministeeriumi kodulehekülg 
 
Kuna Taebla vald on tiheda asustusega ja maantee vahetus läheduses, pöördutakse vallavalitsusse 
aeg-ajalt küsimusega vabade tootmispindade osas. Vaba tootmiseks sobivat pinda on pakkumisel 
vähe või ajutiselt. Küll on mõned nö korterlahendusega hooned, mis ootavad sobilikku rakendust 
ja võiks olla ka ettevõtluses kasutatavad (Nigula “sotsiaalmaja”, Taebla vana koolimaja). Samuti 
on juba ettevõtete käes olevat tootmispinda, mis ei ole aktiivses kasutuses (endise 
piimakombinaadi hooned Kirimäel, endine Sõpruse kolhoosi kontor Nigula külas, osaliselt endine 
Taebla Kutsekeskkool, laudad (Nigula suurfarm, Kirimäe sigalad)). 
Tööhõivelise elanikkonna ja seega kogu ettevõtluse jaoks on olulised elukeskkonnaga seotud 
teenused – lasteaiakohtade ja kooli olemasolu, esmatervishoiu kättesaadavus, transpordi 
võimalused, vaba aja veetmise võimalused.  
 
Olulisemad probleemid: 

• vastuolu oskustööjõu vajaduse ja tegelikult tööjõuturul olevate oskuste vahel; 
• Eesti Vabariigi keskmisest madalam töötasu; 
• era- ja avaliku sektori ebapiisav koostöö; 
• avaliku sektori mõnevõrra aeglasem asjaajamise ja otsustusprotsess. 

 
Strateegilised eesmärgid: 

• kasutuse on leidnud tühjad tootmishooned; 
• piirkonna keskmine palgatase on vähemalt Eesti keskmine; 
• planeeringute koostamisel arvestatakse ettevõtluse jaoks olulise infrastruktuuri tagamisega 

(liikluskorraldus, juurdepääsuteed, vee- ja kanalisatsiooni korraldamine jms); 
• on loodud tunnustamise süsteem turismi, sporti, kultuuri ja külaelu soodustavale 

ettevõtlusele.  
 
Tegevuskava: 

• võimalusel leida kasutus tühjalt seisvatele hoonetele, eelkõige ettevõtluses; 
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• ettevõtlusega seotud seadusandliku, koolitusalase või muu informatsiooni aktiivne 
vahendamine ettevõtjatele – pidev; 

• tööturu meetmete vahendamine või rakendamine töötute aktiviseerimiseks ja erinevate 
koolituste korraldamine – pidev (vastavalt vajadusele). 

• ettevõtlusele vajaliku infrastruktuuri renoveerimine ja arendamine; 
• ühised investeeringuprojektid sh: 

- juurdepääsuteede renoveerimine; 
- tuletõrje veevõtukohtade (ühine) rajamine : 

• vee- ja kanalisatsiooni Ühtekuuluvusfondi Matsalu alamvesikonna projekti elluviimine 
Taeblas ja Nigulas; 

• koostöö ettevõtlust toetavate projektide koostamisel ja elluviimisel (sh detailplaneeringute 
operatiivne menetlemine) - pidev, vastavalt vajadusele; 

  
 
13. TURISM JA PUHKEMAJANDUS   
 
Olemasolev olukord: 
Taebla vald on tuntud Palivere liivamägede, männimetsa ja raudteejaama poolest. Paliveres asub 
Pikajala mägi oma suusahüppetorni  ja suusaradadega. Palivere alevikust põhjapoole jääb Kuliste 
aas.  Kuliste aasale annab oma näo Taebla (Palivere) jõe ürgorg. Looduslikult kaunis jõekäärus 
asub laulutrepp, laulutamm, jaanitule plats, külakiik ja palliplatsid. Loodusturismi sõbrad leiavad 
matka- ja spordirajad Palivere Pikajalamäe piirkonnas. 
Vaatamist väärivad Palivere mõisahoone ja park. 
Nigula külas asub Lääne-Nigula kirik, mis on 14. sajandist olnud samanimelise kihelkonna 
keskuseks. 
Koela külas Uuetoa talus asub 1987. aastal asutatud Koela Talumuuseum. Kadarpiku külas asub 
Ants Laikmaa Majamuuseum. 
Taebla vallale on iseloomulik ka Võntkülas, otse maantee ääres asuv kurepesa. 
Kirimäe küla piirimaile jääv Hallimägi on vana linnusekoht. 
Toitlustuskohtadest on Taebla vallas Palivere söögituba ja Võntküla hamburgeri kiosk. 
Ettetellimisel toitlustab Palivere mõis. 
Taebla valda diagonaalis läbivale raudteetammile on rajatud jalgrattatee. 
Majutusteenust pakub Taebla vallas ainsana Palivere mõis. 
 
Probleemid:  

• Taebla vallal ei ole kaardistatud turismi- ja muid huviväärsusobjekte, puudub valla sisene 
turismimarsruut, mis oleks üheks osaks Läänemaa turismimarsruudist.  

• kõik turistidele võimalikku huvi pakkuvad objektid ei ole pidevalt korrastatud, puudub 
inimene või koostööpartner hooldustööde teostamiseks; 

• puhkekohtades ja matkaradadel on liiga vähe väikerajatisi (välikäimlad, pingid, prügikastid 
jms) 

• Taebla vallas ei ole reaalselt tegutsevaid turismitalusid/majutusasutusi; 
• reklaam ja info on puudulik. Puudub Taebla valda ja tema vaatamisväärsusi tutvustav 

voldik/brošüür;  
• Kirimäe mõis laguneb ja ei ole leidnud sisulist kasutust. 
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Strateegilised eesmärgid: 
• Taebla on loodusturismisõbralik vald, kellel on korrastatud objektidega logistiline, valda 

tutvustav turismimarsruut ja giiditeenus; 
• kasutusele on võetud aegadesse ununenud turismiobjektid (sh kultuuripärandi objektid);  
• välja on arendatud Palivere puhke- ja spordipiirkond (Pikajala mägi, Kuliste aas, 

Marimetsa raba, Palivere jaam);  
• turismiobjektid on tähistatud suunaviitade ja infotahvlitega; 
• koostöös külaseltsidega on kaardistatud ja esitatud avalikkusele külades asuvad 

turismiobjektid; 
• Koostöös Läänemaa Turism MTÜ-ga on kasutusele võetud olemasolevad turismi toetavad 

keskkonnad ja tugiteenused;  
• Kirimäe-Ehmja vahelise loodusraja rajamine; 
• toimub koostöö jahi- ja külaseltsidega; 
• Taebla vallas on tegutsema hakanud turismitalud/majutusasutused. 

 
Tegevuskava: 
Ülesanne Maksumus 

€ 
Läbiviija Finantsee-

rimine 
Aasta 

Taebla valda tutvustavate 
trükiste koostamine ja 
väljaandmine 

200 VV, külaseltsid ja 
koostööpartnerid  

Eelarve, 
projektid 

iga-aastaselt 

Reklaami ja infoviitade 
paigaldamine  

200 VV, külaseltsid ja 
koostööpartnerid 

Eelarve, 
projektid 

iga-aastaselt, 
vastavalt 

vajadusele 
Valla turismiobjektide ning 
puhkekohtade korrashoid ja 
hooldus 

300 VV, külaseltsid, 
koostööpartnerid 

Eelarve, 
projektid 

iga-aastaselt 

Väikerajatiste (pingid, 
prügikastid, välikäimlad jms) 
paigaldamine ja uuendamine 

300 VV, seltsid, 
koostööpartnerid 

Eelarve, 
projektid 

iga-aastaselt 

Uute turismiobjektide ning 
puhkekohtade rajamine ja  
olemasolevate arendamine 

300 VV, seltsid, 
koostööpartnerid 

Eelarve, 
projektid 

iga-aastaselt 

Kirimäe-Ehmja vahelise 
loodusraja rajamine 

 jahiseltsid, 
külaseltsid 

Projektid, 
oma-

vahendid 

2012-2021 
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14. INFOTEHNOLOOGIA  
 

Olemasolev olukord  
Taebla vallal on olemas kodulehekülg (www.taebla.ee), kust saab informatsiooni valla-volikogu ja 
vallavalitsuse töö ning asutuste kohta. 
Uudiste rubriigis kajastatakse aktuaalseid üritusi, foorumis on võimalus arvamust avaldada 
omavalitsuse elukorralduse ning arengu küsimustes. E-teenuste pakkumine on tagasihoidlik. 
Kodulehelt on võimalus saada vaid dokumentide blankette allalaadimiseks ja täitmiseks. 
Vald kaalub võimalusi liituda ühtse KOV-ide kodulehtede süsteemiga. 
Interneti püsiühendusega on võimalik liituda kogu vallas, üksikutes piirkondades on vaja kasutada 
erilahendusi (nt kõrgemat antenni). Avalikuks kasutamiseks on paigaldatud arvutid Taebla ja 
Palivere raamatukokku ning Taebla, Palivere ja Nigula Laste- ja Noortekeskusesse. Taebla 
vallamaja ees ja fuajees on võimalik kasutada traadita internetti (WiFi). Kokkuleppel saab 
kasutada Taebla Gümnaasiumi ja Palivere Põhikooli arvutiklasse.  
Riigi tugi infoühiskonna arendamisel on olnud ebasüsteemne ja üksikutele tugevatele temaatilistele 
programmidele tuginev (Tiigrihüpe, KülaTee, rahvaraamatukogude internetiseerimine). Samas on 
omavalitsused seadusandlusest tulenevalt pidanud igaüks iseseisvalt arendama erinevaid 
digitaalseid registreid. 
  
Olulisemad probleemid:  

• püsiühenduse kvaliteet kõigub;  
• avalike arvutite riist- ja tarkvara kiire vananemine ja vähesus;  
• legaalse tarkvara soetamine kallis;  
• külades internetiühenduse võimalused piiratud ning teenuse hind kõrgem.  

 
Strateegilised eesmärgid:  

• kogu vallas levib kvaliteetne internetiühendus;  
• avalikes internetipunktides kasutusel olevad arvutid on üle keskmise; 
• arendada koos elanikega kodulehe emakeelset sisu ning teha kättesaadavaks kohalik 

ajaloopärand ja  kultuurisündmused; 
• muuta  koduleht inforikkaks ja lihtsalt kasutatavaks ka erivajadustega inimestele; 
• viia vallavalitsus ja hallatavad asutused  üle digitaalsele dokumendihaldusele; 
• tagada igas Eesti asustatud punktis elanikele ja ettevõtetele võimalus saada kvaliteetne ning 

sobiva kiirusega Interneti-ühendus mõistliku hinna eest; 
• võimalus taotleda  valla poolt pakutavaid teenuseid ka elektrooniliselt. 

 
Tegevuskava:  

• igal aastal vahetatakse välja vähemalt üks avalikult kasutatav arvuti;   
• valla kodulehekülje ja internetipõhiste teenuste arendamine -  pidev;  
• võimaluste piires vaba tarkvara kasutamine; 
• arvutikasutajate koolitamine ja teadlikkuse tõstmine- pidev. 
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15. KOOSTÖÖ 
 
15.1 Sõprusvallad 
 
Olemasolev olukord 
Taebla vallal on Soome Vabariigi põhjaosas sõprusvald Ylitornio. 
Koostöö toimub põhiliselt kultuuri- ja hariduse valdkonnas. Korraldatud on ühiseid 
puhkpillilaagreid ja antud ühiseid kontserte nii Soomes kui Eestis. Ylitornio puhkpilliorkester on 
osalenud Haapsalu puhkpilliorkestri koosseisus Tallinnas laulupeol. Kohtunud ja kogemusi on 
vahetanud haridusasutuste juhid, sporditöötajad ning vallavalitsuse töötajad ja ettevõtjad. 
Omavahelised kontaktid ja koostöö on juhusliku iseloomuga ja toimub harva. 
 
Olulisemad probleemid: 

• koostöö arendamise ühise kontseptsiooni puudumine; 
• sõprusvalla kaugus; 
• rahaliste vahendite vähesus. 

 
Strateegilised eesmärgid 

• Taebla vallal on teine sõprusvald lähipiirkonnast; 
• osaletakse ühekordsetes rahvusvahelistes koostööprojektides; 
• sõprusvaldadega on olemas koostöö kontseptsioonid. 

 
Tegevuskava: 

• osaletakse rahvusvahelistel üritustel eesmärgiga leida uus sõprusvald; 
• kirjutatakse ise või ollakse partner Taebla valla tegevusi toetavates rahvusvahelistes 

projektides; 
• arendatakse sõpruskoostööd, sh  kultuuri- ja spordivahetust. 

 
15.2 Naabervallad  - koostöö ja osalemine liitudes 
 
Olemasolev olukord 
Taebla valla naabervallad on Oru, Risti, Martna ja Ridala vald. Põhiliselt tehakse igapäevast 
koostööd hariduse valdkonnas, vähesel määral ka kultuuri- ja spordivaldkonnas.  
 
Olulisemad ühistegevused (seisuga juuli 2011):  

• vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimisprojekt – Ridala, Taebla, Oru, Noarootsi ja Risti 
valla ning Haapsalu linna ühisprojekt AS Haapsalu Veevärk kaudu.  

• Läänemaa Jäätmejaama haldamine ja korraldatud jäätmeveo rakendamine Läänemaa 
Omavalitsuste Liidu kaudu 

• Jalgrattatee haldamine  (endisele raudteetammil) – Nissi, Risti, Taebla ja Ridala vald ning 
Haapsalu linn ja SA Põhja-Läänema Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus.  

• Marimetsa piirkonna arendus - Risti, Kullamaa Martna ja Taebla valla iseseisvad ja ühised 
tegevused (heakorratööd, spordi- ja kultuuriüritused, matkarajad jne) 

• Palivere Turismis- ja Tervisespordikeskuse väljaarendamine  Pikajala mäele  
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Taebla vald on Läänemaa Omavalitsuste Liidu liige ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu liige. Liitude 
kaudu teostatakse eelkõige omavalitsuste huvide kaitsmist Vabariigi Valitsuse ees ning 
arendatakse ühisprojekte.  
Lisaks on Taebla vald Läänemaa Turism MTÜ ja Kodukant Läänemaa MTÜ liige. Nimetatud 
organisatsioonide kaudu ja kaasabil viiakse ellu vastavate valdkondade tegevusi. 
 
 
16. KÜLAELU   
 
Olemasolev olukord: 
Taebla vallas on mitu asulat ning igaüks neist on omapärane ja kordumatu. Lisaks kahele alevikule 
on 15 küla. Nendes elab 950 inimest, mis on valla üldisest elanike arvust 34 %. Üle saja elanikuga 
külasid on kolm: Nigula - 243, Kirimäe – 133 ja Vidruka 118 inimest. Teistes külades on elanikke 
järgnevalt: Võntküla – 59, Koela – 54, Kadarpiku – 53, Turvalepa – 45, Leediküla – 39, Pälli – 39, 
Tagavere – 34, Allikmaa – 35, Luigu – 33, Nihka – 17, Väänla - 10 ja Kedre - 11. 
Külad jagunevad valla territooriumil suhteliselt ühtlaselt. Kadarpiku küla territooriumile jääb 
ajalooline Ants Laikmaa Majamuuseum, mis on atraktiivne turistidele. Põldotsa Rahvaspordiklubi 
rajatud Kadarpiku küla seltsimaja loob võimalused seltsieluks. Tootmispotentsiaalilt on 
arenemisvõimelisem üle 200 inimesega Nigula koos seal paiknevate ettevõtetega. Elanike arv 
kasvab pidevalt Vidrukas. Arengupotentsiaali omab ka Võntküla, kus on säilinud ainus Taebla 
valla avalik toitlustuskoht väljaspool alevikke. 2012 alguseks peaks valmima Võntküla loomekoda, 
mis annab lisavõimalusi külaelanikele ja ka külalistele.  
Kultuuriliseks tegevuseks on olemas võimalused  Koela külas, seda tänu külaseltsile ja 
talumuuseumile, kus rahval võimalus koos käia.  
Külade sporditegevust on arendanud Läänemaa võrkpalli Külaliiga, millest võtavad osa Allikmaa, 
Kadarpiku, Leediküla ja Turvalepa külade võistkonnad. Populaarsed on Kirimäe külaplatsil 
korraldatavad tantsuõhtud ja lastele suunatud tegevused, Võntküla pannkoogipäev, Nigula 
mudajooks „Läbi raskuste sõpruse poole“ ja paljud teised toredad üritused. 
Seisuga 2011.a august on Taebla vallas registreeritud seltsingu vormis vaid Koela Külaselts ja 
Turvalepa külaselts. Mittetulundusühinguna on vormistatud  Palivere Aleviselts,  Nigula Külaselts,  
Kirimäe Külaselts, Võntküla Külaselts ja Vidruka Teod. Kadarpiku külaelu korraldamisel on toeks 
MTÜ Põldotsa Rahvaspordiklubi ning Taebla alevikus toetab MTÜ Taebla Kultuuri- ja 
Spordiklubi Pallet. Lisaks toetavad külaelu MTÜ Palivere Kultuur ja Haridus ning MTÜ Taebla 
Hariduse, Kultuuri ja Spordi Edendamise Ühing. 
Taebla valla ainus valitud külavanem on Koela külas.  
 
Probleemid: 

• külavanemate vajadus ja roll on ülevallaliselt kokku leppimata.  
• naaberkülad ei ole alati huvitatud ühtse kogukonna-külaseltsi kujunemisest ; 
• külades on kohapeal vähesed võimalused huvitegevuseks;  
• puuduvad võimalused käsitöötoodete müümiseks;   
• osaliselt puuduvad sügis-talvised kooskäimiskohad;  
• kõikidel küladel ei ole külaplatsid väljaarendatud;  
• külades on vähe (või puuduvad täiesti) spordirajatisi;  
• lastel puuduvad ühised mänguplatsid. 
• paljudes kohtades puudub turistidele suunatud infosüsteem, vaatamisväärsused on kohati 

võsas ja hooldamata. 
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• noored, kes on läinud linna õppima, ei naase üldjuhul maale tagasi elama; 
• külade aktiivsus sõltub konkreetsetest liidritest, kelle äralangemisel tegevused soikuvad; 

 
Strateegilised eesmärgid: 

• Taebla vald on väljaarenenud küla- ja aleviseltsidega aktiivse ellusuhtumisega omavalitsus;  
• määratletud on külavanema roll ja statuut; 
• küladel on oma arengukavad ning kirjutatakse projekte;  
• külad on tähistatud külasiltide või tunnuskividega;  
• talude teede otstes on sildid talude nimedega; 
• toimib kohalike käsitöömeistrite toodete müük valla laatadel ja muudel üritustel;  
• külades on omad külaplatsid ja kooskäimiskohad; 
• korraldatakse külade (sh alaliste elanike ja suvitajate ühis-) üritusi;  
• Taebla valla infolehes kajastub igakuine külaelu ülevaade; 
• Noored tulevad tagasi maale ning neil on aktiivne võimalus kaasa rääkida külaelus ning 

selle arendamisel; 
• külades väärtustatakse keskkonnahoidliku elustiili; 
• olemas on  OMA  küla tunnetus; 
• külades toimib naabrivalve; 
• külad teevad koostööd teiste ühingutega nii vallasiseselt kui ka vallapiiriüleselt 

       
   Tegevuskava: 

Ülesanne Maksumus 
eurodes 

Läbiviija Finantsee-
rimine 

Aasta 

Valla küladepäevade 
korraldamine 

2000  VV, külaseltsid, 
MTÜ-d 

Eelarve, 
projektid 

iga-
aastaselt 

Õppepäevade ja seminaride 
korraldamine 

3000  VV, külaseltsid, 
MTÜ-d 

Eelarve, 
projektid 

iga-
aastaselt 

Külaplatside ja kooskäimis-
kohtade väljaarendamine 

7000  VV, külaseltsid, 
MTÜ-d 

Eelarve, 
projektid 

pidev 

Kadarpiku küla spordi-
kompleksi arendamine 

 
20 000  

Põldotsa Rahva-
spordiklubi 

Projektid, 
omavahendid 

 

Kirimäe-Ehmja matkaraja 
arendamine ning jahimajade 
väljaehitamine  

 Külaselts ja 
jahiselts 

Projektid, 
omavahendid  

2012-
2020 

Külade ja/või ühisürituste 
korraldamine  

1000  Külaseltsid, 
VV, partnerid 

Projektid, 
omavahendid, 
valla eelarve 

Iga-
aastaselt 

Võntküla loomekoja 
käivitamine 

2000 külaselts Külaselts, 
projektid, 

vallavalitsus 

 2012 - 
2021 
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17. EELARVE 
 
Olemasolev olukord 
Kohalike omavalitsuste eelarve on otseses sõltuvuses riiklikust seadusandlusest ja poliitilistest 
otsustest. Eelarve koostamine, kinnitamine ja muutmine toimub vastavalt Kohaliku Omavalitsuse 
finantsjuhtimise seadusele ning Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele.  
Konkreetsete tulude laekumist omavalitsuse eelarvesse sätestavad vastavad seadused või Vabariigi 
Valitsuse määrused (nt tulumaksuseadus, maamaksuseadus, kohalike maksude seadus, jne). Taebla 
valla eelarves on kõige suurem tuluallikas üksikisiku tulumaks, mis moodustab reeglina üle poole 
tulubaasist.  

KOV tulumaks 2005-2011
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Joonis: Taebla vallale eraldatud füüsiliste isikute tulumaks 
Allikas: Rahandusministeeriumi kodulehekülg 
 
Kohaliku omavalitsuse tulumaksu arvestatakse brutopalgast. Seisuga mai 2011 on selleks 11,4% 
Seega on piirkonna töökohtade struktuur ja palgatase kohaliku omavalitsuse eelarve jaoks määrava 
tähtsusega. 
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Palgatulud (S1) 2005-2011
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Joonis: Taebla valla elanike maksustatav palgatulu 2005-2011 
Allikas: Rahandusministeeriumi kodulehekülg 
 
Taebla valla tuludest annab ülevaate järgnev tabel (euro): 

Prognoositava tulu sisu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016+ 
TULUD KOKKU: 1462033 1426020 1454053 1483803 1519596 1556462 1594435 
                
Maksud, sh 1111257 1180200 1213938 1248688 1284481 1321347 1359320 
Füüsilise isiku tulumaks 1055616 1124600 1158338 1193088 1228881 1265747 1303720 
Maamaks 55641 55600 55600 55600 55600 55600 55600 
Riigilõivud 4230 3515 3515 3515 3515 3515 3515 

Tulud haridusasutuste 
majandustegevusest, sh 77920 54375 50865 45865 45865 45865 45865 
Lasteaedade kohamaks 6755 6390 6390 6390 6390 6390 6390 
Lasteaedade õppemaks 3636 4475 4475 4475 4475 4475 4475 

Koolitusteenus teistele 
omavalitsustele 67529 43510 40000 35000 35000 35000 35000 

Tulud kultuuriasutuste 
majandustegevusest 249 320 320 320 320 320 320 

Tulud spordiasutuste 
majandustegevusest 0 50 50 50 50 50 50 

Tulud sotsiaalasutuste 
majandustegevusest 1176 960 960 960 960 960 960 
Tulud elamuasutuste 
majandusteg. 
(korteriüürid) 729 960 960 960 960 960 960 
Kantseleiteenused 44 65 65 65 65 65 65 
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Muud tulud 
majandustegevusest 
(rendi- ja segatulud) 16291 1600 1600 1600 1600 1600 1600 
Varade müük (sh 
kinnistud) 0 3195 1000 1000 1000 1000 1000 
Tulud varadelt, sh 42046 44940 44940 44940 44940 44940 44940 
Intressitulud 236 315 315 315 315 315 315 
Kaevandamisõiguse tasu 35956 35150 35150 35150 35150 35150 35150 
Laekumine vee erikasutusest 4684 4475 4475 4475 4475 4475 4475 
Saastetasu 1170 5000 5000 5000 5000 5000 5000 
                

Mittesihtotstarbelised 
toetused (tasandusfond lg 
1) 143865 129780 129780 129780 129780 129780 129780 

Sihtotstarbelised toetused 
(toetusfond lg2) 580100 560502 560502 560502 560502 560502 560502 
Vaba jääk 106272 51000 51000 51000 51000 51000 51000 
 
Laenukohustused seisuga jaanuar 2011 (€) 
  2011 a 2012 a 2013 a 2014 a 2015 2016 KOKKU 
                

Intressi ja  
laenukohustused   82338,2 81742,6 60865,5 41940,7 20001,5   286889 

               
Tulud kokku 1375020 1403053 1432803,1 1468595,78 1505462,21 1543434,62   
                
60% eelarvest = 
maks. laenu 
maht  825012 841831,8 859681,88 881157,471 903277,325 926060,774   

vaba mahtu 
laenamiseks  742673,8 760089,2 798816,38 839216,771 883275,825 926060,774   

20%eelarvest = 
maks. aastane 
tagasimakse 275004 280610,6 286560,63 293719,157 301092,442 308686,925   
 
Lisaks eeltoodud tuludele laekuvad valla eelarvesse mitmed sihtotstarbelised summad. Läbi 
tasandusfondi laekub koolide investeeringukomponent, pedagoogide palgaraha, riiklik 
toimetuleku-toetus, koolilõuna osaline toetus, valla teede investeeringute raha jms.  
Sihtotstarbelisena laekuvad ka rahuldatud projektitaotlused erinevatest fondidest: Euroopa Liidu 
struktuurifondide vahendid, Hasartmängumaksu fond, Kultuurkapital, Kohaliku omaalgatuse 
programm ja muud väiksemad projektikonkursid.. 
 
Hetkel kehtiva seadusandluse alusel moodustuv tulubaas ei võimalda vallal täies ulatuses 
finantseerida seadusega pandud kohustuste täitmist. Täiesti katmata on kapitaalremondi ja -ehituse 
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kulud. Samuti ei piisa raha arendustegevuseks ega jooksvate kulude katmiseks vastavalt tegelikule 
mahule ja vajadusele. Tagamata on seadusandlusega kehtestatud nõuete täitmine paljudes vald-
kondades (päästeteenistuse, elektriohutuse, tervishoiu jms nõuded).  
 
Kuna suure osa tulude baasist moodustab riiklik tasandusfond, mis saadakse riigieelarvest vastava 
valemi alusel, on eelarve õigeaegne ja objektiivne koostamine keeruline. Taebla valla 
tasandusfondi suurus on kõikunud erinevatel aastatel ligi 50 000 euro ulatuses. Sageli saadakse 
tasandusfondi suurus teada alles uue eelarve aasta I kvartalis, kui volikogul peaks olema juba 
eelarve 
kinnitatud. 
 
Kulude eelarve koostamisel on aastaid lähtutud alljärgnevatest printsiipidest: 

• tagada olemasolevate asutuste ja infrastruktuuri säilimine; 
• tagada erinevate projektitoetuste oma- või kaasfinantseerimine. 
• Võimalusel arvestada arengukavas planeeritud investeeringute kavaga 

 
Olulisemad probleemid 

• riigi omavalitsuste eelarvepoliitika on ebastabiilne ning omavalitsustele eraldatav tulude 
maht ebapiisav; 

• efektiivsemat tegevust “karistatakse” tulude ümberjaotamisega teiste omavalitsuste vahel 
(tasandusfondi kujunemine); 

• sageli antakse riigi poolt lisafunktsioone, kuid lisaraha kulude katteks ei eraldata või 
eraldatakse ebapiisavalt (nt avaliku dokumendihalduse korraldamine). 

 
Strateegilised eesmärgid: 

• kulude osakaalu ühtlasem jaotus eelarves (hariduskulude osakaalu vähenemine); 
• iga-aastane investeeringute suurus vähemalt 100 000 eurot, sh eelistada tagastamatute 

lisarahadega (projektitoetustega) seotud investeeringuid; 
• hoida avaliku sektori kulude osakaal alla 10% (2006.a - 7,8 %) 
• vabariiklike omavalitsusliitude abil on saavutatud omavalitsuste tulubaasi kasv ning 

suurem osakaal riigieelarves. 
 
 
18. INVESTEERINGUTE VAJADUS 
 
Prioriteediks on teede ja tänavate korrastamine ning avariiliste ja pooleli-olevate objektide 
lõpetamine.  
Esimese eelistuse hulka kuuluvad  investeeringud, millele on võimalik leida kaasfinantseerimist 
projektide, fondide või sponsorite kaudu.
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Tööde maksumused on üldjuhul kujunenud keskmiste arvestuslike hindade alusel. 
Teadaolevad investeeringud on koondatud ühtsesse investeeringute tegevuskavasse: 
 Investeeringute kava 2011-2015.a (€) 
                   

    2011 2012 2013 2014 2015 

  Objekt eelarve mujalt kokku eelarve  mujalt kokku eelarve mujalt kokku 
eelarv
e mujalt kokku eelarve mujalt kokku 

1. 

Taebla kultuuri- ja 
spordikeskuse  
kapitaalremont, (vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemi, 
küttesüsteemi, 
elektrisüsteemide rek. , 
akende vahetus jne.)       100000   100000   100000   508482 

  valgustuse renoveerimine                8000 

  helitehnika soetamine                6400 

  kinosaali kardinate vahetus                32000 

 
kino- ja spordisaali heli- ja 
tulekindlaks muutmine    2000 18000 20000          

 
laoruumi renoveerimine 
nõupidamiste (ringi) ruumiks    2000 18000 20000          

                 

2. Taebla raamatukogu                 

  

Ruumide renoveerimine (koos 
Taebla Lasteaia 
renoveerimisega)             13000    

  Inventari soetamine          3000   3000   3000 

3. Palivere raamatukogu                 

  Inventari soetamine   3919 3919      3000   3000   3000 

                    

4. Taebla Lasteaed                 

  
Lasteaiahoone 
rekonstrueerimine             639116    

  Õueala piirdeaia uuendamine         5752 5752       
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Peasissepääsu platsi 
rekonstrueerimine         9587 9587       

  
Õueala mängu- ja 
spordiväljaku täiustamine                 

  
Tervishoiuruumi ja 
personaliruumide remont        47933 47933       

                   

5. Palivere Lasteaed                

  Mänguväljaku täiustamine        3835 3835       

  Serveriruumi väljaehitamine                

                 

6. Taebla Gümnaasium                

  
Koolihoone rekonstrueerimine 
(sh soojustamine)        1917350 1917350  82000 82000    

  
Jalgpalli- ja 
kergejõustikuväljaku rajamine  31955 31955             

  Jõusaal           38347 38347    

  
Spordisaali korvpallirõngaste 
paigaldamine 639 3195 3834             

  
 Elektripaigaldiste 
renoveerimine    6000  6000          

 Piksekaitse paigaldamine    6000  6000          

                 

7. Palivere Põhikool                

  
Staadioni ja spordiväljakute 
rajamine      5000  6000 6000   6000   6000 

  Koolihoone rekonstrueerimine        1118 1118       

  

Arvutiklassi 
sundventilatsioonisüsteemi 
ehitus        9586 9586       

  
Palivere spordihoone 
rekonstrueerimine 9570  9570   13000   13000       
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8. 
Palivere Turismi- ja 
Tervisespordikeskus                 

  
 taotluste KF  ( kokku 500,0 
tuh.kr, alates 2010.a. ) 6391  6391 6391  6391 6391  6391 6391  6391    

                   

9. 
Vee- ja kanal. 
rekonstrueerimine                

  

ÜF  projekt Taebla piirkonna 
rekonstrueerimine (KF 
laenuna)    328402 2100000 2428402 44355 92989 137344       

  
Pälli küla joogiveetrassi 
renoveerimine         140610       

  
Pikajalamäe TTSK puurkaevu 
rajamine     7000 7000   

 
   

 
    

  

Pälli küla 
kanalisatsioonitrasside 
renoveerimine         

150400 
   

 
    

  
AS Maag LT reoveepuhasti 
renoveerimine         

319600 
   

 
    

  
Palivere lastekodu biopuhasti 
renoveerimine         

63900 
   

 
    

  
Leediküla joogiveetrassi 
renoveerimine         

 
   

 
   230100 

            
 
   

 
    

10. Soojamajandus                               

  

Palivere ja Taebla 
kaugküttevõrgu 
rekonstrueerimine (KF 
laenuna)    233833 233833 467666  93534 93534       

                   

11. Koela Talumuuseum                 

  Rehealuse remont            13000    

  Aida rookatuse remont         6400       
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  Inventari soetamine      639   639   639   639 

                   

12. Tänavavalgustus                

  
Koolibussi peatuste 
valgustamine    3195  3195 3195  3195       

  
Uut ja vana Taeblat ühendav 
jalakäijate tee     9600  9600          

  
Priguldi bussipeatus - Taebla 
Gümnaasium       8000  8000       

                                  

13. Liikluskorraldus                               

  Liiklusmärkide paigaldamine 1917  1917 1917  1917 1917  1917 1917  1917 1917  1917 

                   

14. Jäätmemajandus                

  Kogumiskohtade ehitamine      1000   1000   1000   1000 

  
Komposteerimisväljaku 
rajamine      1000   1500       

                   

15. 
Mängu- ja spordiväljakute 
rajamine ja rek.    1278  1278 1278  1278 1278  1278 1278  1278 

  
Taebla jalgpalliväljaku 
kaasajastamine         64000       

                 

16. Valla teed 25565  25565 25565  25565 25565  25565 25565  25565 25565  25565 

  
Vidruka - Palivere 
kergliiklustee 

        185000       

                 

17. 
EELK Lääne-Nigula 
kogudus  

  
  

    
 

  
 

  

  
Pastoraadihoone katuse 
renoveerimine  

57520 

57520   

 

 

 

  

 

  

 

 

                                  

  KOKKU: 44082 96589 140671 626181 2376833 3123653 90701 2187684 3330434 35151 120347 934253 28760 0 827381 
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Selgitused: 
* Eelarve tulbas on valla põhituludest tehtavad kulutused       
** Mujalt tulbas on sihtotstarbelised eraldised, projektirahad jms     
Koolide ja lasteaedade investeering on arvestatud suurusjärguga mis tuleb riigieelarvest sihtotstarbelisena     
Valla teed  mujalt tulbas on eraldis riigieelarvest (kütuseaktsiisi jaotus KOV-dele) 
ÜF - Ühtekuuluvusfond  
EAS -Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus  
KIK - Keskkonnainvesteeringute Keskus  
RIP - Riiklik Investeeringute Programm 
OF - omafinantseering projektirahadele 
KF - kaasfinantseering projektirahadele 
it – infotehnoloogia 
rek – rekonstrueerimine 
reg - regionaalne 
Tööde maksumused on kujunenud hinnapakkumiste või keskmiste arvestuslike hindade alusel
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