
Hea valija!
Tänan Sind, kes oled usaldanud mind 
ja teisi Keskerakonna kandidaate vii-
mastel kohalikel valimistel 2009. ja 
2013. aasta sügisel! Tänu Sulle on 
tänaseni minul ja meie meeskon-

nal olnud võimalus kaasa töötada 
Haapsalu Linna Volikogus ja valitsus-
koalitsioonis. Olen viimased kaheksa 
aastat olnud aselinnapea ja saanud 
anda oma panuse linna arengusse. 
Palju on asju, mille üle rõõmustada 

ja mida koos meenutada. Alustada 
sain promenaadi ja kultuurikeskuse 
rekonstrueerimistööde lõpetamisega, 
millele järgnes kuursaal. Sotsiaalmaja 
ja  lasteaed Vikerkaar olid suuremad 
energiasäästu projektid ja  omaette 

väljakutseks nii tehniliste lahenduste 
suhtes, kui ka koostööpartnerite osas. 
Suure muudatuse linnaruumis ja ka 
väga olulise säästuefekti andis linna 
tänavavalgustuse rekonstrueerimine. 
Liikumisvõimalused Paralepa suunal 

paranesid Jaama oja jalakäijate sillaga 
ja  Kiltsi tee ohtliku silla rekonstrueeri-
misel koos teelt relsside kaotamisega. 
Liiklusohutuse seisukohalt olid oluli-
sed Tallinna maantee ja Lihula maan-
tee ristmiku ümberehitus ning lõpuks 
ka väga kaua oodatud liikluslahendus 
Tamme tänava ja Tallinna maantee 
ristmikul. Koos koalitsioonipartneri 
Reformierakonnaga on tõstetud laste 
sünnitoetust, kehtestatud matuse-
toetus ja põhikooli lastele tasuta toit. 
Haapsalu linna pensionärid on saanud 
tasuta bussisõidu. Haapsalu on muu-
tunud atraktiivseks külastuskohaks ja 
tuntud oma mitmekesise kultuuriprog-
rammi poolest. 
Oleme taas valimiste künnisel ja taas-
kord on Sinul, hea valija, võimalus anda 
oma hinnang tehtud tööle ja panusta-
da tulevikule. Sinu hääl annab meile 
kindluse, et oleme teinud õiget asja ja 
püüame koos kõigiti õigustada Sinu 
usaldust ka seekord. On hea meel olla 
valimistel Keskerakonna esinumber 
ja linnapeakandidaat koos inimeste-
ga, kes omavad kogemusi ja teadmisi 
erinevates valdkondades.  Ühtlaselt ja 
tugevalt on esindatud meie meeskon-
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nas valla- ja linnainimesed ja mis peamine, on olemas oskused ja ko-
gemused. Keskerakonna nimekirjas kandideerivad inimesed on valmis 
panustama oma teadmisi ja oskusi kohalikus poliitikas, et tagada parem 
elukeskkond ja teenused, mida vajad Sina, hea valija.
Tulevikku vaadates oleme oma meeskonnaga seadnud eesmärgid ja 
suunad, mis on kajastatud meie valimisplatvormis. Selleks, et maa  ja 
linna huvid ei satuks konflikti, on ühinemisläbirääkimiste käigus kokku 
lepitud kuidas kulutatakse ühinemisrahana saadav 1,7 miljonit eurot 
ja millised on prioriteetsed investeeringud lähitulevikus. Suur tähele-
panu on suunatud lastele ja noortele. Peamise lähieesmärgina näeme 
Haapsalu Põhikooli  uue koolimaja valmis ehitamist kaasaegseks õp-
pekeskkonnaks. See on palju rohkem, kui lihtsalt uued klassiruumid ja 
kaasaegsed infotehnoloogia vahendid tavalise kriiditahvli asemel. Kool 
peab saama ka uue sisu ja õppetööks lastesõbraliku õhkkonna.  Koolist 
peab saama parim põhikool piirkonnas, mis on vanemate esimeseks va-
likuks. Vabanevasse praegusesse põhikoolihoonesse kavandame multi-
funktsionaalset noortekeskust ja ruume huviringidele, treenimisvõima-
lusi ekstreemspordi harrastajatele ja vajadusel muusikakoolile sobiva 
keskkonna loomist. Ooltel on koolireformi osaks olev Haapsalu Linna 
Algkooli hoone rekonstrueerimine.     Panga spordihoone ehitus on vaja 
edukalt lõpule viia ja käivitada maja toimiva keskusena. Uuemõisa mõi-
samajas j pargis käivad rekonstrueerimistööd ,  remonditakse ka mõisas 
tegutseva  lasteaed-algkooli ruumid. Kõik ettevalmistused on tehtud ka 
selleks, et vajadusel kooli laiendada põhikooliks.
Soovime, et peredel oleks rohkem tuge ja tunnet, et neist hoolitakse. Sel-
leks teeme tasuta lasteaia toidu ja lubame, et iga lasteaia kohta vajav 
laps ka selle saab.
Liikumisvõimaluste parandamiseks ja ohutuse tõstmiseks oleme sead-
nud prioriteediks kergliikus- ja kõnniteed.
Hetkel oleme koos Haapsalu linna ja Ridala vallaga sisenemas  täiesti 
uude olukorda. Uude volikokku valitud 25 inimest peavad omama aru-
saamist, mismoodi suurele territooriumile mahtuvat maa- ja linnaelu nii 
korraldada et kõik toimiks sama hästi ja veel paremini kui enne. Raha 
saab uuel omavalitsusel  olema ikka sama palju ja mingit rikkust ühine-
mine kaasa ei too.  Siiski toob nii maale kui linnale kasu mastaabiefekt 
ja tark koos tegutsemine. Seda saamegi koos Sinuga teha, hea valija. 

Sinu linnapeakandidaat
Peeter Vikman



Sinu kandidaadid Haapsalus

Haapsalu Volikogu esimees 
2009-2015

Huviringi juhtHaapsalu Linna Algkooli 
direktor

Haapsalu Täiskasvanute 
Gümnaasiumi direktor

Ridala Vallavanem Kohtujurist ja Haeska 
külaseltsi juhatuse liige

Perearst, Haapsalu Volikogu 
liige

Kunstnik ja poksitreener

Päästekorraldaja, Ridala 
volikogu liige

Pensionär

Haapsalu Linnavolikogu Haridus- ja
Kultuuri komisjoni esimees

Põllumees ja Haapsalu 
Linnahoolduse OÜ töötaja

Haapsalu Linnamajanduse 
AS, haldur

Haapsalu Uksetehase 
töötaja

Lasteaed Tareke juhataja Kokk

HKHK õpetaja Ettvõtja

Haapsalu Noorte 
Huvikeskuse direktor

Mototehnik ja harrastus-
fotograaf

Haapsalu volikogu esimees 
ja ekspordijuht

Ettevõtja, geodeet

Kirjanik ja kirikutegelane Terapeut, psühholoogiline 
nõustaja, koolitaja, joogaõpetaja

Kiideva külaseltsi esinaine Ettevõtja

C. Kreegi nim. Haapsalu Muusika-
kooli õpetaja

2 3Sinu kandidaadid Haapsalus

Jaanus Karilaid Margot Maantoa

Helle Saarsoo Valeri Larionov

Janek Hiiemäe Tiit KirsSirli Olgo

Raul KuuskViive Marleen

Malle Õiglas

Ülo TelgmaaMarvel Alp

Natalia KoropetsRiima Velbre Kalle-Kusta Tõnisma

Heikki Sool Ülle Karjane

Veiko PärnasteHelen Rammu

Juliana SommermannReelika Ender

Nelli NaisonAndreas Rahuvarm

Viljar PaasAare TammJana Koel

Vladimir Padama
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Noorsootöö oma olemuselt tundub 
nii iseenesest mõistetav, kättesaadav 
kõigile ja hiidvana. Oleme kõik käinud 
koolis, peale õppetegevusi mänginud 
sõpradega matsu, peitust. Enamik 
meist käis veel trennis või mõnes 
muus põnevas huviringis.
Mis see noorsootöö siis on? Noored, 
täiskasvanud ja mõned varnast võetud 
tegevused? Nii lihtne see ei olegi. 
Haapsalus on ligi 1600 noort, kes on 
igapäevaselt hõivatud noorsootööga. 
Kui lisada juurde ka Ridala noored, 
mis tulevase ühendomavalitsusega 
juhtub, on noori kokku ligi 2300 ning 
noorsootöötajaid ligi kuuekümne 
ringis. Jah, just nii palju on meil kahe 
omavalitsuse peale inimesi, kes on 
valmis panustama noorte arengusse 
ja toetama neid nende igal sammul.
Noorsootöö on delegeeritud 
kodanikeühendustele ning teenuseid 
osutavad mittetulundus- ja erasektori 
juhitavad huvikoolid, malevad, 
laagrid ja ka noorteühingud ning 
toimuvad paljud teised organiseeritud 
tegevused. On ju veel noortekeskused, 
noorteorganisatsioonid, osaluskogud. 
Siit ka suur arv noorsootöötajaid.
Juba aastal 1936, „Noorsoo 
organiseerimise seaduse“ esimeses 
redaktsioonis väljendus arusaam 
noorsootööst noore toimetuleku 
toetajana. Seaduse eesmärgiks oli 
koondada noori organisatsioonidesse. 
Igal noorel on õigus töö- ja koolivälisel 
ajal tegeleda talle meelepärase 
tegevusega.
Millal tuleb appi avatud noorsootöö? 
Noortekeskused kasutavad avatud 
noorsootöö meetodit – mitmekesisus, 
otsimine, suhtlemine, põnevus, 
elamused, areng, toetus jne. 
Noortekeskus on kui avatud ruum, 
kus koos noortega kõik võimalik ja 

Alates 1989. aastast töötanud 
maavalitsuses, esmalt 
maakorraldajana, alates 1993. aastast 
maavalitsuse maaosakonna ja alates 
2005. aastast  maavalitsuse arengu- 
ja planeeringuosakonna juhataja 
asetäitjana.

Alates 2008. aastast Ridala 
abivallavanem arendustegevuse, 
planeerimise ja ehituse alal ning 
alates 2016. aastast Ridala 
vallavanem. 

* Elu  nii maal kui linnas peab pakkuma 
võrdseid võimalusi. Taasavame 
Panga külakeskuse spordihoones  
kaupluse, postipunkti, noortekeskuse, 
seltsimaja, jõusaali ja spordisaali 
ning avame Panga külas Haapsalu 
Spordikooli Ridala osakonna. 
Korrastame seltsimajad ja külaplatsid 
ning arendame elutähtsaid teenuseid 
maapiirkonna paikkonnakeskustes.

* Meie paljud pered ei laguneks ja 
noored ei lahkuks kodukohast, kui 

Kasutatud fotod: Vendo Jugapuu, Kätlin Sandvik-Soon, Pixabay. Küljendus: Kätlin Sandvik-Soon - SwS & Lisee SALONG

05.10.- 11.10.2017
10. kuni 4. päevani enne valimispäeva
Toimub elektrooniline hääletamine. 
Vajalik ID - kaart.

Hääletamine  algab 5. oktoobril kell 9.00 ja 
kestab ööpäevaringselt kuni   11. oktoobrini 
kell 18.00.

09.10. - 11.10.2017
6. kuni 4. päeval enne valimispäeva
Eelhääletamine toimub kõigis 
valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. 
Toimub ka hääletamine väljaspool 
elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas 
valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas 
ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

15.10.2017
VALIMISIPÄEV
Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00.  Toimub 
ka kodus hääletamine.
 

KUS HÄÄLETADA?

1. Kodus ID - kaardi 
olemasolul; 
2. Valimisjaoskonnas 

* HAAPSALU 
KULTUURIKESKUSES

* HAAPSALU 
MUUSIKAKOOLIS

* HAAPSALU NIKOLAI 
KOOLIS

* UUEMÕISA MÕISAS

* RIDALA PÕHIKOOLIS

võimatu saab teoks. Noortekeskuse 
kesksed tegevused on kontakttöö 
noortega, noortele suunatud 
tegevuste teostamine/tagamine ja 
arendava keskkonna loomine. Mitte 
lihtsalt tegevused vaid eesmärgistatud 
tegevused, tingimuste loomine, 
toetamine. Ühinevas omavalitsuses 
Avatud Noortekeskusi on kokku kolm 
pluss üks keskus filiaalina.
Noortekeskustes puutume pidevalt 
kokku muutustega meie ümber, 
muutustega noorte ümber ning 
kõige tähtsam, muutustega noorte 
sees. Tänapäeva noored on avatud 
mõttelaadiga ja peamiselt sõbra tüüpi 
/Kantar Emor 2016/, kes armastavad 
vaba suhtlusringi ja seltskonnas 
olemist. Sõprade arvamus ja heakskiit 
loeb nendele noortele ülimalt palju. 
Samas on nende jaoks olulised ka 
täiskasvanud, pere – nad kuulavad, 
mis neile öelda on.
Noortekeskustes tegeletakse 
muuhulgas rahvusvahelise ja mobiilse 
noorsootöö, töö- ja väärtuskasvatuse, 
huvitegevuse ja esmase nõustamise 
pakkumisega Eesti Avatud 
Noortekeskuste Ühenduse toel 
mitmete toetavate programmidega. 
Aastast 2015 on üheks abistavaks 
programmiks Tugila, mis on õppimisest 
ja töötamisest kõrvale jäänud noorte 
abistamisele, nõustamisele ning 
aktiivsesse ühiskonnaellu kaasamisele 
orienteeritud noorte tugiprogramm. 
Noortekeskused on hea väljund 
selliste programmide ja muude 
abistavate tegevuste läbiviimisele. 
Noorsootöötajad toetavad noori, 
aidates neil oma soovides selgusele 
jõuda.
Tihti tundub kõik muu lihtsam kui 
avatud noorsootöö või noorsootöötaja 
roll, sest vastutus inimlapse ees on 

NOORED TOOVAD
ENERGIAT!

Üksi läheme kiiremini, 
üheskoos kaugemale!

üüratu. Noorsootööd võib tinglikult 
lugeda abistavate elukutsete hulka, 
sest noorsootöötajal on suur võimalus 
mõjutada ja suunata noorte arengut.
Kas me suudame seda hoida? 
Tähelepanu tuleb pöörata 
piirkondadele, kus noortel on vähem 
võimalusi noorsootöös osaleda. 
Võtmetegevuseks siinkohal võib lugeda 
koostööd erinevate valdkondade vahel. 
Meie noorsootöötajad, olenemata 
mis tahes noorsootöö valdkonnast, 
kujundame ja hoiame seda 
keskkonda. Noorsootöö on Haapsalus 
väga heal tasemel, mis selgus ka 
hiljutisest kvaliteedihindamisest, 
kus välishindajate suureks kiituseks 
oli noorsootöötajate omavaheline 
koostöö, mis on sisuline ning 
igapäevase tegutsemise oluline osa.
Kindlasti on ülimalt oluline, et 
omavalitsus toetaks spetsialistide 
olemasolu. Tulevase suure 
omavalitsuse puhul on vajalik igas 
valdkonnas spetsialisti ametikoht 
(kultuur, sport, noorsootöö). Selliselt 
toimib noorsootöö areng ja koostöö ka 
peale ühinemist.
Viime noorsootöö teenused uute 
noorteni ning laiendame nende 
osalemise võimalusi.

Reelika Ender
Haapsalu Noorte 
Huvikeskuse direktor

Helen Rammu
Ridala vallavanem

Millal ja kuidas valida: 

tagame nii perepeadele kui noortele 
võimalikult kodulähedased ja tasuvad 
töökohad. Selleks me arendame 
ettevõtjate ja omavalitsuse koostöös 
Uuemõisa ja Haapsalu tööstusalasid. 

* Tööl, koolis ja huvikoolis käimiseks 
vajavad inimesed paindlikumaid 
liikumisvõimalusi maapiirkonna ja 
keskuste vahel, seetõttu me seisame 
tasuta ühistranspordi ning turvalise ja 
katkematu kergliiklustee rajamise eest 
Haapsalu kesklinnast Lihula, Rohuküla 
ja Uuemõisa suunal. 


