
Eesti Keskerakonna valimisplatvorm 2017. aasta kohaliku 
omavalitsuse volikogu valimistel Rakvere linnas 

 
Kohalikul tasandil ei ole senimaani opositsioonis olnud Eesti 
Keskerakonnale antud võimalust ellu rakendada häid ja 
konstruktiivseid ettepanekuid, mis tagaks Rakvere linna arengut. 
Meie soov on, et Rakveres oleks kõigil hea elada ning et Rakvere 
oleks atraktiivne ka ettevõtjatele. Peame oluliseks linna elu- ja 
ettevõtluskeskkonna arendamist ning elavdamist, et roheline 
mõtteviis jõuaks kõikide inimesteni, läbipaistvat ja kaasavat 
linnajuhtimist ning kogukonna ühendamist. Tähtis on suurendada 
sotsiaalset vastutust ja kaasatust ning pakkuda toetust erinevatele 
elanikegruppidele. Peame tähtsaks vähekindlustatute, puuetega 
inimeste ja nende hooldajate ning suurperede toetamist. Kindlasti on 
meie eesmärgiks ka kujundada kodanikeühenduste kaasamist, 
osalemist ja arendamist toetavat poliitikat, tunnustada 
vabatahtlikkust. Oluline on ka vähemusrahvuste kultuuri säilimise 
toetamine. Soovime ühtlustada Rakvere linnas pakutavat 
haridustaset selliselt, et siin pakutav haridus oleks Virumaal 
konkurentsitult parim. 

 
Linn on inimeste jaoks, mitte inimesed linna jaoks! Teised lubavad, 
meie teeme!  
 
RAHVA RAKVERE!       MEIE Rakvere, TEEME koos!       
 
 
RAKVERE ON VÕIMALUSTE LINN! 

 
 
  



 Elukeskkond 

 

Kogukond teab, millised on kohalikud piirkondlikud probleemid ning missugused on 

võimalikud lahendused. Otsustusprotsessid peavad olema avatumad ja kaasavamad, 

mis on kooskõlas euroopaliku lähimuspõhimõttega. Toetame energiasäästlikke ja 

kaasaegseid linnaruumi lahendusi nii uute hoonete ehitamisel kui ka vanade 

renoveerimisel. Rakvere roheliseks! Rakvere jalakäijate ja jalgrattalinnaks! 

 

Keskerakond Rakveres: 

1. peab vajalikuks ruumiplaneerimist tasemel, mis tagab turvalise ja tervikliku 

elukeskkonna, s.t elukeskkonna arendamist linnakodaniku parimaks 

hüvanguks, arvestades heaperemehelikku suhtumist linnaruumi ning üldsuse 

soove muudatuste osas; 

2. jätkab Rakvere linna tänavate ja autoteede seisukorra parandamist, luues 

turvalised võimalused jalgratastega liiklemiseks kõigile, ning ühendab 

jalgrattateed linna ümbritsevate kergliiklusteedega, et avaliku ruumi jagamisel 

liiklemisviiside vahel oleks võimalik eelistada jalgsiliiklemist, seejärel 

kergliiklusvahenditega (jalgratas) liiklemisi ja alles siis ühistransporti ja 

autoliiklust; 

3. muudab linnas parkimise mugavamaks koostöös erasektoriga kesklinna maa-

alust parklat luues; peab vajalikuks kesklinna liikluskorralduse ning 

liiklusturvalisuse ümberhindamist ja parendamist; 

4. vaatab üle linnaliinide sõidugraafikud ning rahvaküsitluse tulemusel muudab 

vajadusel linna bussiliinide sõidugraafikuid linnakodanike soovidele 

vastavateks ning teeb koostööd linna ümbritsevate omavalitsustega, et tagada 

tasuta ühistransport ja sõidugraafiku reisijasõbralikkus, mis toetab tööl käimist 

ja töö leidmist linnas ja lähiümbruses; 

5. viib elukeskkonna parendamiseks läbi küsitluse erinevate linnapiirkondade 

vajaduste ja prioriteetide kohta ning koostab meetmete nimekirja (linnaosade 

sildid, sümbolid, viidad);  

6. korrastab linna metsad ja pargid sportimiseks ja vaba aja veetmiseks:  

Palermo – sport (välijõulinnaku uuendamine), lastemänguväljaku loomine, nt 

jalgpalliväljak, korvpalliväljak);  

Tammik – vabaaeg (piknikualade loomine, uued lasteatraktsioonid);  

Linnuriik – Discgolf, nt jalgpalliväljak, korvpalliväljak;  

          Rahvaaed – lava ja lastele mõeldud uuendatud atraktsioonid.  

7. toetab linnatiikide korrashoidu;  

8. peab vajalikuks rajada kesklinna koostöös erasektoriga avalikud tualetid; 

9. osaleb riiklikus munitsipaalkorterite loomise programmis, et noored spetsialistid 

valiksid elukohaks Rakvere; 

10.  korrastab senised ja rajab uued laste mänguväljakud; 

11.  ehitab koerte jalutusväljaku;  



12.  toetab erinevaid üritusi, et elavdada linnakodanike huvi Vallimäe ja teiste 

roheliste linnapiirkondade suhtes, koostöös kultuurivaldkonna jt 

spetsialistidega; 

13.  viib lõpule planeeringu promenaadi ehitamiseks Seminari tänavani ning algatab 

planeeringu linnapromenaadi sidumiseks uue loodava Tervisekeskuse ja 

A.Pärdi nim. Kontserdimajaga, võimalusel Vallimäeni ( nn jalakäijate ringtee, 

mis seob linna kultuuriobjektid ) ning liikluskorralduse muutmiseks; 

14.  täiustab Arvo Pärdi kuju “Poiss muusikat kuulamas” vastavalt algsele projektile 

(lisada posti otsa valjuhääldi, mida ta vaatab ja millest muusikat kuulab); 

15.  kasutab linnakeskkonda planeerides kõige säästlikumat ja parimat teadmist 

rohelise mõtteviisi rakendamiseks ning nullenergia-lähedase keskkonna 

loomiseks.  

 

 

Majandus 

 

Peame tähtsaks välja selgitada ja teadvustada piirkonnas  majandust ja ettevõtluse 

arengut piiravad või pärssivad asjaolud ning rakendada tõhusaid linnale võimalikke 

meetmeid nende kõrvaldamiseks. Kohaliku omavalitsuse tulubaasi kasvu ja 

majandustegevuse aluseks on kindlasti soodne ettevõtluskeskkond. Peame väga 

oluliseks vähendada omavalitsuse bürokraatiat ettevõtluse alal ning luua koostöös 

riigiga bürokraatiavaba ettevõtlusvorm väikeettevõtjatele.  

 

Keskerakond peab Rakveres vajalikuks: 

 

1. tunnustada ettevõtjate olulist rolli kohalike töökohtade loomisel ning piirkonna 

arengu tagamisel; 

2. leida koostöövõimalusi ettevõtjatega soodustamaks piirkonnas osalise tööajaga 

töökohtade loomist; 

3. toetada ühisprojekte koostöös ettevõtjatega ettevõtluskeskkonna ja  

-piirkondade arendamisel; 

4. kutsuda ellu Rakvere Koostööarengu ja Ettevõtluse Nõukoda piirkonna 

kompetentside hindamiseks ja arengustrateegiate väljatöötamiseks 

ettevõtluses ning piirkondliku ettevõtluse edendamiseks; 

5. toetada Rakvere atraktiivsemaks muutmist tegusatele ja julgetele ettevõtjatele; 

tehes koostööd erasektoriga luua alustavatele ja noortele ettevõtjatele 

ettevõtlusinkubatsioonikeskus; 

6. säilitada linna enamusosalus Rakvere Soojus AS-is ja Rakvere Vesi AS-is, et 

hoida elamiskulud madalad; 

7. toetada ettevõtlus- ja karjääriõppe rakendamist kõikides koolides vähemalt 

põhikooli astmes, sh pakkuda õpilastele piirkondlike ettevõtete külastamise 

võimalusi hilisemate karjäärivalikute väljaselgitamiseks ning julgustamaks noori 

juba varases eas ettevõtlusega tegelema. 

 



Sotsiaalvaldkond 

Kõigil linnaelanikel peab olema hea ning turvaline Rakveres elada. Peame oluliseks 

vajalike teenuste ning heal tasemel arstiabi kättesaadavust linlastele. Sotsiaalne 

turvalisus ning eluga toimetulek on kõige olulisemad. Oluline on tähelepanu 

vähekindlustatute suhtes. Omavalitsusel on tähtis roll inimeste tervist väärtustavate 

käitumisharjumuste kujunemisel. Lisaks liikumisharrastuse soosimisele peame 

oluliseks pöörata rohkem tähelepanu inimeste vaimsele tervisele ja teavitus- ning 

ennetustööle. 

 

Keskerakond peab Rakveres vajalikuks: 

1. luua Rakveresse tervise-sotsiaallinnak, kus oleksid omavahel ühendatud 

Rakvere Haigla (eriarstiabi), Tervisekeskus (esmatasandiabi), eakate 

hooldekodu ja teised sotsiaalhoolekannet pakkuvad asutused. See annab 

võimaluse osutada inimestele kvaliteetset eri tasemete vahel integreeritud 

kompleksteenust, tagab tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi parema koostöö, mis on 

kogukonna liikmetele arusaadav, logistiliselt lihtne ja tagab sama raha eest 

parema kvaliteedi; 

2. seista Rakvere Haigla püsimise eest; 

3. koostöös riigiga toetada vastsündinud laste puhul perearsti koduvisiite;  

4. munitsipaalkaitsete loomiseks:  

● tõsta sünnitoetus 500 eurole;  

● tõsta ranitsatoetus 100 eurole;  

● tõsta raske või sügava puudega inimese hooldaja palgatoetus 50 eurole 

kuus; 

● maksta pensionäridele ravimitoetust 30 eurot aastas; 

● hakata maksma koostöös riigiga matusetoetust 280 eurot. 

 

5. võimaldada kõigile linnakodanikele tasuta linnatransporti; 

6. pöörata patsiendile suuremat tähelepanu haiglast väljumisel, pakkudes 

linnakodanikele kojuviimisteenust (sotsiaaltransport); 

7. vähekindlustatud linnalastele pakkuda 1 kord päevas sooja toitu ka suve- 

perioodil, laps ei pea tundma tühja kõhtu;  

8. toetada sotsiaalmaja tegevust;  

9. soodustada pensionäride ja noorte omavahelist läbikäimist ja koostööd, luues 

keskkonna (register, sarnane Helpific programmile), kus abivajajad leiavad 

endale vabatahtlikud abistajad;  

10. toetada rahvusvähemusi ja nendega koostööd; 

11.  toetada erinevate ühingute tegevust ja tõhustada koostööd nendega (Vähiliit, 

Puuetega Inimeste Koda, pensionäride ühingud, Toidupank jms.); 

12.  tõhustada ennetustööd riskikäitumise vältimiseks: HIV-i levitamise ja uimastite 

tarbimise tõkestamiseks; 



13.  toetada Rakvere Noortekeskuse ja Laste Päevakeskuse tööd; tagada, et lastel 

oleks võimalik osaleda nende töös ka suvisel koolivaheajal; 

14.  toetada ja teha koostööd Lääne-Virumaa Noortekoguga ja maakonna TUGILA 

organisatsiooniga, et pakkuda parimaid võimalusi noorte aktiivsuse tõstmiseks 

ning kaasa aidata väljakutsete vastuvõtmisel; 

15.  kaasa aidata tervist edendavate organisatsioonidega tehtavas koostöös, et 

tõsta töötajate ja organisatsioonide terviseteadlikkust.  

 

 

Haridus 

Keskerakonna prioriteet on kvaliteetse hariduse tagamine. Rahvusvaheline 

konkurentsivõime on võimalik tagada tänu heale haridusele. Peame oluliseks 

kindlustada kodulähedase lasteaia ja põhikooli olemasolu. Rakveres peab olema 

riigigümnaasium, kus on võimalik omandada parim gümnaasiumiharidus Virumaal! 

Teeme koostööd kõikide spetsialistidega tagamaks kiusamisvaba hariduskeskkond ja 

laste turvalisus ning suurendamaks laste koolirõõmu! 

Keskerakond Rakveres: 

1. toetab hariduse ühtlustamist pakkumaks konkurentsitult parimat 

gümnaasiumiharidust Virumaal; 

2. toetab riigigümnaasiumi loomist ning vajadusel viib läbi küsitluse sellele parima 

asukoha leidmiseks; 

3. toetab linna eelarvest linna lastele autojuhtimis- ja klienditeenindaja koolitust 

gümnaasiumiõppes; 

4. peab oluliseks kodulähedase lasteaia ja põhikooli olemasolu; 

5. toetab koostöös riigiga linna haridusasutuste komplekteerimist 

tugispetsialistidega (logopeedid, eripedagoogid, psühholoogid); 

6. toetab vähekindlustatud perede lapsi huviringitasude maksmisel;  

7. tugevdab koostööd Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli, TLÜ Rakvere Kolledži ja 

Rakvere Ametikooliga ning kohalike ettevõtetega piirkonna tööturu vajadustele 

vastava hariduse andmiseks ja õpetamise sidumiseks praktikaga;  

8. toetab koostööd erinevate partneritega Rakveresse uute erialade õppimiseks 

võimaluste loomisel; 

9. teeb koostööd kohalike ettevõtetega kooliõpilaste vaba aja sisustamiseks töise 

tegevusega koolivaheaegadel edendamaks töökasvatusõpet 

(õpilasmalev/linnamalev, inforegistri loomine töövõimalusi pakkuvatest 

asutustest); 

10. tagab igale linna lapsele lasteaia-, sõime- või hoiurühmakoha; 

11. tagab renoveeritud haridusasutuste korrashoiu, jälgides objektide seisundit, 

neid hooldades ja renoveerides; 

12. tagab linna lasteaedades tasuta hommikusöögi lasteaialastele ning tasuta 

koolilõuna kooliõpilastele; 



13. koostöös riigiga tõstab haridusasutuste töötajate palkasid;  

14. võrdsustab lasteaiaõpetajate puhkuse kooliõpetajate puhkusega (49 päeva 

asemel 56 päeva!); 

15. toetab hariduslike erivajadustega õpilaste võimalusi õppida nii, et neid 

õpetataks neile sobiliku õppekava alusel selleks soodustatud keskkonnas. 

 

 

Kultuur 

Rakvere kultuurimekaks! 

Sõltumata etnilistest, vanuselistest, sotsiaalsetest, religioossetest, kultuurilistest või 

muudest eripäradest peab linnakodanikel olema võimalus osa saada kultuurist. Peame 

oluliseks toetada kohalike seltside ja taidluskollektiivide tegevust ning tunnustada 

nende juhendajaid. Oluline on ka, et vähemusrahvuste kultuur säiliks ning rikastaks 

meie kultuuriruumi. 

Keskerakond peab Rakveres vajalikuks: 

1. läbi riiklike investeeringute tagada kohalike kultuuriobjektide korrastamine ja 

renoveerimine; 

2.  toetada Arvo Pärdi nim. kontserdimaja rajamist ning linnagalerii loomist; 

3. toetada Lääne-Viru keskraamatukogu juurdeehitust; 

4. tuua kultuuri- ja spordiüritused tänavaile ja keskväljakule (festivalid, kontserdid, 

tänavasport); 

5. toetada traditsiooniliste rahvapühade tähistamist;  

6. säilitada Rakvere linnas vähemusrahvuste kultuuri ning toetada nende seltside 

ja klubide tegevust; 

7. jätkata Baltoscandali, Punklaulupeo ja Meestetantsupeo toetamist ning 

suurendada Rakvere linna turundatavate ürituste rahastamist; 

8. toetada Vallimäe laululava ja publikuala renoveerimist, purikatuse paigaldamist;  

9.  avada linna koolide uksed veel rohkem kultuurile (kontserdid, üritused vms); 

10.  vajadusel hakata välja andma kohalikke kultuurisündmusi, linnajuhtimist, 

planeeringuid ning linnaelu kajastavat linnalehte; 

11.  püstitada lisaks kunstilisele jõuluinstallatsioonile keskväljakule rahva soovil ka 

traditsiooniline jõulukuusk; 

12.  toetada talvelinnaku ehitamist laste vaba aja sisustamiseks talveperioodil; 

13.  rahvaküsitlusest lähtuvalt vajadusel takistada keskväljaku hoonestamist; vaid 

pigem muuta keskväljak avaramaks ja rohelisemaks ning linnaelanikele 

atraktiivsemaks vaba aja veetmise kohaks, korraldades rohkem tasuta 

vabaõhukontserte jm üritusi; 

14.  toetada huvihariduse pakkumist igas vanuseastmes ning toetada linna 

huviringide juhendajaid konkurentsivõimelise palgaga;  

 



Toetame sportimise ja rahvaspordi arengut! 

Kohalik omavalitsus peab edendama tervislike eluviiside levikut ning tagama 

võimalused spordiharrastusteks. Peame oluliseks nii vaimse kui ka füüsilise tervise 

hoidmist ning parendamist. 

Keskerakond peab Rakveres vajalikuks: 

1. võimaldada spordiringides osalemise toetust vähekindlustatud perede lastele 

kuni gümnaasiumi lõpuni; 

2. luua puuetega inimeste välispordiväljak;  

3. luua uutele Rakveres töötamist alustavatele noortele erialase haridusega 

treeneritele soodsad tingimused (elamispinna rendikompensatsioon) ja tagada 

treeneritele tasemel palk;  

4. jätkata tasuta ujumisõppe võimaldamist õpilastele ja eelkooliealistele ning 

võimaldada tasuta ujumisajad linna haridustöötajatele; 

5. pakkuda jätkuvalt ühtseid tasuta renditingimusi linna pinnal tegutsevatele laste 

spordiringidele; 

6. hoida heas korras olemasolevad linna haldusalas olevad spordibaasid; 

7. jätkata linna spordiesindusvõistkondade toetamist; 

8. luua jalgrataste tasuta laenutuspunktid (100 ratast linnaelanikele ja turistidele); 

9. toetada erinevate spordiürituste läbiviimist Rakveres suvel ja talvel; 

10.  tagada talvel toimiv valgustatud uisuväljak. 

 

 

Heakord 

 

Peame väga oluliseks toetada looduse bioloogilise mitmekesisuse kaitsmist ning 

rakendada linnaruumis rohelise mõtteviisi ja säästva arengu põhimõtteid. Linna 

heakord on iga kodaniku võimalus osaleda oma elukeskkonna puhtuse ning 

atraktiivsuse hoidmisel. 

 

Keskerakond peab Rakveres vajalikuks: 

 

1. korda teha linnatänavad, sh kõnniteed; ohutuks liiklemiseks kesklinnas 

märgistada autoteedele jalgrattateed ja ühendada jalgrattateed linna 

ümbritsevate kergliiklusteedega; 

2. nõuda lume- ja libedusetõrjelepingute korrektset täitmist; 

3. korrastada linna prügimajandus; panna tänavatele rohkem prügikaste, sh ka 

koerteomanike jaoks, paigaldada korteriühistute juurde süvamahutid, mis 

tagavad puhtuse ja elamute ümbruse esteetilisuse;  

4. luua heakorra tagamiseks vabatahtlikest munitsipaalpolitsei ning tõhustada 

koostööd Eesti Politseiga; 

5. paigaldada linna rohkem valvekaameraid turvalisuse ja korra tagamiseks; 



6. soodustada linnakodanike huvi korrastada isiklikke hoove ning pakkuda 

parkimisvõimalusi eraplatsidel;  

7. toetada reedel, laupäeval ja pühapäeval politsei jalgsi- ja jalgrattapattrullide 

rakendamist; 

8. tagada linnakoolide juurde mehitatud valve laste kooliruumides ja kooli õuealal 

viibimise ajaks; 

9. soodustada naabrivalve tegutsemist, tutvustades põhimõtteid linnapoolse 

koolituse kaudu. 

 

 

 

Linnajuhtimine  

 

Kohalikel omavalitsustel on oma kogukonna soovidest ja vajadustest parem 

arusaamine kui riigivõimul ning oskus teha parimaid otsuseid omavalitsuse 

arengueesmärkide saavutamiseks. Keskerakond peab Rakveres vajalikuks tuua 

linnajuhtimine rahvale lähemale, korraldades regulaarseid kohtumisi linnakodanikega, 

tähtsamate otsuste ja oluliste sündmuste kajastamist sotsiaalmeedias (ka läbi 

videoülekannete jne). 

 

Keskerakond peab Rakveres vajalikuks: 

 

1. kõigile osapooltele arusaadavat, kaasavat ja läbipaistvat linnajuhtimist ning 

ruumilist planeerimist; 

2. osalusdemokraatia edendamist; 

3. kaasava eelarve põhimõtete ja printsiipide laiema rakendamise toetamist, 

saadud kogemuste üldistamist ja levitamist; 

4. muuta otsustusprotsesse avatumaks ja kaasavamaks, vajadusel korraldada 

rahvaküsitlusi; 

5. taastada hääbuvas seisus olevad koostöösuhted Rakvere sõpruslinnadega 

teistes maades; 

6. rohkem kutsuda ellu koostööümarlaudu erinevate valdkondade esindajatega, et 

kaardistada piirkonna arenguid pärssivaid probleeme, luua koostöövõimalusi ja 

leida lahendusi tõhusamateks arenguteks. 

 


