
Rakvere on minu kodulinn. Siin elab minu pere ja enamik minu sõpru. Ma 

soovin, et Rakveres oleks kõigil hea ja turvaline elada. Kandideerin Rakvere 

linnapeaks, sest soovin linna arengule kaasa aidata: uus aeg nõuab uusi 

inimesi. Uued inimesed ja uus poliitika tähendab ka naislinnapead! 
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Pean oluliseks: 

• linna ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamist ning elavdamist; 

• linnaplaneeringu tõstmist uudsele tasemele; 

• abivajajate toetamist ja kogukonna ühendamist; 

• läbipaistvat ja  kaasavat linnajuhtimist! 

 

Rakvere linnapeana seisan selle eest, et : 

• linna kõnniteed saaksid korda, et jalgsi ja jalgrattaga oleks Rakveres sama turvaline 

ja mugav liikuda kui ühistranspordi või autoga ning linna ümbritsevad kergliiklusteed 

saaksid ühendatud linna jalgratta- ja kõnniteedega; 

• et noored spetsialistid valiksid elukohaks Rakvere, peab linn osalema riiklikus 

munitsipaalkorterite ehitamise programmis; 

• sünnitoetus tõuseb Rakveres  500 eurole, praegu on 260 eur; 

• ranitsatoetus 1. klassi minevale lapsele tõuseb 100 eurole, praegu 64 eur; 

• raske või sügava puudega omastehooldaja saab linnalt igakuist tuge 50 eur ja 

pensionärid ühekordset 30 eur ravimitoetust aastas; 

• koolitoit on jätkuvalt tasuta, siis ka lasteaias peab Rakveres nii olema: alustame 

lasteaias tasuta hommikusöögiga ja kui eelarve võimaldab, siis lisaks ka tasuta 

lasteaialõunad; 

• Rakvere saaks omale Tervisekeskuse, kus pakutakse laiapõhjalisi tervist toetavaid 

teenuseid; 

• peagi saab rajatud Arvo Pärdi nimeline kontserdimaja ning linn saab endale uue 

linnagalerii; 

• Rakveresse tuleb uus riigigümnaasium, mis pakub konkurentsitult parimat 

gümnaasiumiharidust Virumaal, selleks tuleb arvestada  parimaid linnaruumi 

planeerimise põhimõtteid, kaaludes vana RG maja ümberehituse ning täiesti uue 

maja hinda; 

• Rakveres on hea koostöö erinevate ühingute ning seltsidega ja jätkuks linnapoolne 

toetus neile;   

• noored tunneksid ka linnatuge oma ettevõtmistes ja ettevõtjad pälviksid rohkem 

tähelepanu, tunnustust ning oleks veel rohkem head koostööd; 

• linnarahvale olulistel teemadel toimub rohkem avalikke arutelusid ja  viiakse läbi 

rahvaküsitlusi, ka meil peaks olema oma arvamusfestival; 

• linnapargid on korrastatud, olemasolevad laste mänguväljakud heas korras ja rajame 

juurde uusi mänguplatse. 
 


