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Rae vallavolikogu valimine

Rae valla valimisjaoskonnad ja
hääletamisruumide asukohad

HÄÄLETA

Valimisjaoskond nr 2

Valimisjaoskond nr 1

Valimisjaoskond nr 3

Rae Kultuurikeskus
(Aruküla tee 9, Jüri alevik).

Peetri Lasteaed-Põhikool
(Pargi tee 6, Peetri alevik).

Valimispiirid on Aaviku tee,
Aaviku tee põik, Aia tn, Aleviku
tee, Aleviku põik, Allika, Kesk
tee, Kesa, Künka, Mõisa, Ristiku,
Kevade, Suve, Suve põik, Roheluse,
Tammiku, Tiigi, Veetorni, Väljaku
ja Võsa tn, Aruküla tee kuni majani
nr 23, samuti Kurna, Aaviku ja
Pildiküla külad.

Valimispiir on Peetri alevik
(välja arvatud Reti tee ja Reti põik
ning Johanese tee).

Valimisjaoskond nr 4
Jüri Raamatukogu
(Laste 3, Jüri alevik).

06.okt

LP
07.okt

Valimispiirid on Kadaka, Kopli,
Soodevahe, Tuulevälja, Veneküla ja
Ülejõe külad ning Lagedi alevik.

Valimisjaoskond nr 6
Valimisjaoskond nr 5

Valimispiirid on Jüri aleviku
Ehituse, Ellemäe,
Hundi, Karu, Kasemäe, Kastani,
Laste, Loo, Metsa, Pargi, Pihlaka,
Rebase, Salu, Sookase, Sarapiku,
Tammemäe, Tuule, Tuule põik,
Aruküla tee alates majast nr 25,
samuti Karla, Limu, Pajupea, Seli ja
Vaskjala külad.

NR
05.okt

Lagedi keskusehoone
(Kooli 18b, Lagedi alevik).

08.okt

Vaida Raamatukogu
(Vana-Vaida tee 7, Vaida alevik).
Valimispiirid on Vaida alevik,
Aruvalla, Kautjala, Patika, Salu,
Suuresta, Suursoo, Urvaste,
Veskitaguse ja Vaidasoo külad.

ET
09.okt

10.okt

KN
11.okt

12.okt

Järveküla Kool
(Reti tee 20, Peetri alevik).
Valimispiirid on Järveküla, Rae,
Uuesalu ja Lehmja külad, Assaku
alevik ja Peetri alevikus asuvad Reti
tee ja Reti põik ning Johanese tee.

RL
13.okt

P
14.okt

EELHÄÄLETAMINE
Maakonnakeskuses hääletamine
12:00 - 20:00

VALIMISPÄEV

Jaoskonnas hääletamine
12:00 - 20:00

Hääletamist ei toimu

E-hääletamine
9:00 ... -

15.okt
Jaoskonnas
hääletamine
9:00 - 20:00
Kodus
hääletamine

...- 18:00

Rae vallavolikogu uue
koosseisu valimine

Rae valla valimiskomisjon kinnitas kandidaatide
koondnimekirja Rae vallavolikogu valimisteks 8. septembril.

Rae vallavolikogu 2017. aasta 16. mai otsusega nr 201 määrati Rae vallavolikogu
järgmise koosseisu liikmete arvuks 25
volikogu liiget. Volikogu valitakse neljaks
aastaks ning Rae valla territooriumil on
üks 25mandaadiline valimisringkond.

Esindatud erakonnad:
• Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
• Eesti Reformierakond
• Sotsiaaldemokraatlik Erakond
• Eesti Keskerakond
• Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Rae vallas on viie erakonna ridades kandideerimas 119 kandidaati ja 2 üksikkandidaati.

Rae Sõnumid • 2017 KOV valimiste erileht

Üksikkandidaadid:
• Tarvo Mets
• Jan Jaanus

Rae vallavolikogu valimine

Musta Lafayette’i sviitri rollist valimistel
Voldemar Kolga
emeriitprofessor
Valimistel on võimalik üles näidata enda
suhtumist ühiskonda. Tekib unikaalne
võimalus tunda vabana, kuna saad teha
valikuid mitmete mõttemaailmade ja inimeste vahel. Tööl ja kodus sellised valikud
suures osas puuduvad. Valimistel on võimalik ennast näidata. Ja ei tohiks jätta seda
kasutamata. Arvan ma!
Et vabadus valida erinevate erakondade inimeste vahel ei oleks liiga raske, siis
annan ühe soovituse. Soovitus tuleb isiklikust ostukogemusest Lafayette’i galeriis
(kaubamajas) Pariisis. Tegemist on luksusostukeskusega, mis meenutab ooperimaja, vaata et Maria teatrit Peterburis.
Lafayette’i kaubamaja on minu meelest
Euroopa uhkeim. Bütsants ikka meeldib.
Tahtsin sealt midagi osta, et oleks midagi käegakatsutavat meenutada. Valingi
välja sviitri ning pöördun müüja poole, et
millist värvi ta soovitab mulle. Kodus ma
ei pöördu müüja poole, et saada soovitusi. Ise tean, ise pean hakkama saama. Uus
keskkond paneb teisiti käituma.
Ma olin eelnevalt välja valinud sinise
ja musta sviitri, et mitte alustada nullist.
Ja nüüd esitab kena noormees küsimuse,
mille pärast ma üldse kirjeldan seda juhtumit, mis leidis aset Lafayette’i kaubamajas.
Ta küsib: „Mis värvi riideid te ise kannate
rohkem, kas sinist või musta?“ Ma vastan, et rohkem sinist. Ja nüüd tuleb targa
prantslase soovitus – ostke must sviiter.
Kuidas mõista sellist soovitust? Sinise
sviitri soovitamine tundub loomulikuna,
kuna lähtutakse kliendi eelistustest. Klienditeenindaja oleks kliendiga nagu ühes
paadis, ühes siniste erakonnas. Muide, ma
ise olen olnud sinise erakonna asutajaliige!
Mulle aga soovitati mitmekesistada oma
garderoobi, olla variatiivsem oma riietuses.
Inimene seisabki valiku ees, kas jätkata vanamoodi või teha midagi uut, kaldu-

da kõrvale vanast rajast. Valida võib kas
sarnasuse või erisuse, ühetaolisuse või
mitmekesisuse, enamuse või vähemuse
mineviku või tuleviku, stabiilsuse või revolutsiooni, muutlikkuse vahel. Kui tulla
sviitri juurde tagasi, siis mustas võib näha
erilist, mis mitmekesistab garderoobi. See
on tulevikku vaatav, isegi revolutsiooniline. Nii ma tegingi.

Lafayette’i sviitri seos
kohalike valimistega

gem negatiivse kui positiivse tähendusega.
Ja siit tulenevalt arusaam, et muutused ei
tõota head. Lennart Meri küll püüdis tõsta
revolutsiooni au sisse. Mida muud oli Eesti Nokia revolutsioonihõnguline otsing?
Paraku idee lörtsiti, kui Eesti Nokiaks
sai Eesti naine või kama. Ei oldud valmis
suurteks muutusteks, rääkimata revolutsioonist. Olla vanas kinni on parem kui
käia tundmatut teed.

Transformatiivne liider

Valijal on samuti võimalik, tinglikult öel- Meil on visionääre, aga ei ole neid, kes
des, minna kas sinise või musta sviitri viiksid ideed ellu. Jutustajaid on, aga tegiostmise teed. Rõhutan seejuures, et mõle- jaid kipub puudu olema. Transformatiivsel
mad valikud – sinine või must sviiter – on liidril on oma visioon, tulevikupilt, aga ka
head, üks pole parem kui teine, aga näi- peamine – inspireerida järgijaid muutma
tavad valija psühholoogiat ja arusaamu enda ootusi, tajusid ja motivatsiooni vasmaailmast.
tavalt ühisele eesmärgile. Muutusi kaaslasKõige loomulik tundub (paljudele) as- tes ei tekitata „anna ja võta“ printsiibi läbi,
tuda mööda vana teed. Vali ikka oma vana vaid kõlbelise eeskuju, usalduse, austuse ja
erakond, kuna tead, kellega on tegemist. vaimustuse. Transformatiivne liider on kaMina oleks pidanud varismaatiline.
lima sinise sviitri, nagu
Transformatiivsetest
Valima minnes
inimesed käivad ühes koliidritest pole maailmas
tuleb mõelda,
has puhkamas ja jookspuudust olnud. Näiteks,
kas
tegemist on
mas, teevad terve elu
Mandela, kel oma visioon
suure üksiktegija
ühte tööd, söövad kindja praktilised oskused
laid toite, jne. Stabiilsus,
muuta ühiskonda, Alekvõi persooniga,
korduvus, tuntus loovad
sander Suur, Napoleon.
kes motiveerib
kindlustunde muutuvas
Aga ka Ford, Steven Jobs,
oma kaaslasi
ja ebastabiilses maailmas.
Elon Musk jt on muutnud
püüdlema suurte
Molluskite söömine tunärimaalima. Tranformaeesmärkide poole,
dub musta leiva ja karbotiivne liider on muutnud
et muuta ühiskonda
naadi reetmisena.
maailma läbi teiste inspiMiks siis Lafayette’i
reerimise.
paremaks kohaks.
klienditeenindaja tõmMeie seas ei ole nii
bas mind sinise reetmise
suuri tegijaid, aga valiteele? Asi on selles, et muutused ei tundu ma minnes tuleb mõelda, kas tegemist
prantslasele reetmisena. Prantslastel on on suure üksiktegija või persooniga, kes
revolutsioon positiivse tähendusega. Re- motiveerib oma kaaslasi püüdlema suurvolutsioon tähendab kardinaalseid muu- te eesmärkide poole, et muuta ühiskonda
tusi ühiskonnas. Nii näeme revolutsiooni paremaks kohaks. Transformatiivne liider
mõistega reklaame välismaal, meil haru- seab oma tegevuses esikohale moraali,
harva. Uus bulvaritega revolutsiooniline mitte aga saavutused või raha.
Pariis on parem keskaegsest Pariisist.
Eestlase teadvuses on revolutsioon pi-
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Kaks küsimust erakon

Mart Võrklaev

Raivo Uukkivi

Priit Põldmäe

Mis ei vaja Rae vallas
muutmist?

tänaseks välja kujunenud asustusmudelit.
Hajakülasid ei saa muuta „metropolideks“ nagu Peetri ja Rae. Linnaga piirnev
tihedalt asustatud ülemineku tsoon on
normaalne, kuid lõuna poolne osa peab
jääma traditsiooniliseks.

lasteaia- ja koolikohtade loomisele, kuid
nüüd on vaja pakkuda teismelistele sobilikke võimalusi. On vaja laiendada noortekeskuste võrku igas valla kandis. Vallaelanikele, sh noortele on vaja kohti, kus
mõnusalt puhata ja vaba aega veeta – selleks plaanime rajada Peetrisse suurema
puhkeala (vt www.peetripark.ee) ja Jüri
keskväljaku. Samuti vajavad alevikuplatse Lagedi ja Vaida.
Muutmist vajaks opositsiooni ja koalitsiooni vaheline koostöö vallavolikogus, et sealne suhtlus ja asjaajamine oleks
professionaalne ja viisakas. Täna kumab
liigagi tihti nö vana aja mentaliteeti, kus
proovitakse ennast läbi rünnakute, pooltõdede ja solvamiste tegijana näidata.
Loodan, et seoses põlvkonnavahetusega
volikogus muutub ka poliitiline kultuur
ja töö läheb sisulisemaks ja valla arendamise ning elanike heaolu tõstmisele
orienteeritumaks.

Mart Võrklaev, RE: Rae vald ei vaja suuri
muutusi, vaid stabiilset arengut ja tugevat ning mõistlikku juhtimist. Vallale on
edu taganud meie suutlikus kiirelt õigeid
ja olulisi otsuseid teha ja elanike soovide
ning muutuva keskkonnaga kiirelt kaasas
käia.
Meil on korras lasteaiad ja koolid, mis
tagavad hea hariduse, tugev huvialakool,
kus saab tegeleda kaunite kunstide ja
spordiga. Toimuvad Rae valla mängud ja
meie kultuurielu on uue hoo sisse saanud
– toimuvad kunstinäitused, kontserdid ja
Rae koolimajaski on üle pikkade aastate
taas elu sees!
Raivo Uukkivi, SDE: Valmisolevaid asju
pole. Ajakohastamist vajab kõik inimkätega tehtu. Meie eelis, mida keegi muuta
ei saa, on ideaalne asukoht. Kuigi asukoht on viimastel kümnenditel pannud
vallale suuri arenduspingeid ja erinevate
ülesannete lahendamise kohustusi, siis
pikas vaates on asukoht Rae valla jätkusuutlikkuse garantii. Osas, mida otsustajad vallas saavad muuta, ei tohi puutuda

Indrek Uuemaa, KE: Muuta ei saa ja ei
vaja muutmist juba ehitatud koolimajad,
lasteaiad ja muud valla objektid, mis on
vajalikud normaalseks elukeskkonna
eksisteerimiseks. Muuta ei saa, et seal
töötavad õpetajad, kasvatajad ja muu
personal. Muuta ei saa ega vaja muutmist, et on vallavolikogu ja vallavalitsus.
Priit Põldmäe, IRL: Ainus, mida me
muutma ei pea, on Rae valla elanikkond.
Meil on Eesti üks nooremaid ja dünaamilisemaid elukeskkondi, kuhu on kokku
tulnud inimesi pea tervest Eestist. Meie
ülesanne ongi tagada, et kõigil neil oleks
siin hea elada.

Mis vajab muutmist
kõige rohkem?
Mart Võrklaev, RE: Endiselt - meil on
vaja stabiilset arengut ja tervikpildi nägemist. Seni keskendusime hädavajalike
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Raivo Uukkivi, SDE: Kiiresti kasvavas
piirkonnas on omavalitsus alati tagaajaja
osas nt lasteaia- ja koolikohtade loomise
küsimuses. See on tavaline. Tänases Rae
vallas vajab enim muutmist vallavõimu
suhtumine, – varastamine kogukonna

Rae vallavolikogu valimine

ndade esinumbritele
näinud suuri muutusi: suuri ehitusi ja
metsatukkade taandumist uusarenduste
arvel. Olen hakanud mõtlema sellele, et
me ei tohi ise progressi ohvriks muutuda. Leian, et iga puu langetamisel tuleks
mõõta enne üheksa korda ja kui langetamine on tõesti vajalik, siis tuleb vähemalt
kaks puud asemele istutada. Uute parkide, metsatukkade ja haljastuse rajamine
peab saama parimaks näiteks vallavalitsuse ja valla elanike ühistööst. Peame
näitama, et vald on inimeste jaoks, mitte
vastupidi.

Raul Siem annab kahele
küsimusele ühe vastuse
EKRE seisukohana

Indrek Uuemaa

Raul Siem

tagant ja valetamine kogukonnale peavad lõppema! Viimase 7 aasta jooksul
on Rae valla juhtimises olnud ülipalju
faktiliselt tõestatud korruptsiooni. Seda
varjatakse uhkeldamisega tegevuste üle,
mis on seadusega täitmiseks antud. Uhkeldamise kodanikeni viimine korraldatakse läbi vallameedia. Seega enim vajab muutust valla juhtimine ja kindlasti
vallameedia kontseptsioon. Valides SDE
valda juhtima viiakse muudatused kiiresti ellu.

likogu esimees Laius kätte ja materdab
augustikuu sõnumites teist volikogu
liiget ei ta ei saanud tööga hakkama,
kasutades valet ja demagoogiat. Kui
soovitakse vastulauset kirjutada, siis
sõnumite toimetada keeldub jaburatel
põhjustel. Küsin , kus on ajakirjanduse
eetika ja kas ei ole tegemist propagandaga trikkidega nõukogude ajast , millal Laius punane kommunist oli? Küsin
, kas vallalehe toimetaja naudib kõike
või täidab käske , sest palgamaksja talle
tänane vallavõim ? Jah see vajab kõige
enam muutmist.

Indrek Uuemaa, KE: Muutmist vajavad
eelkõige inimesed ja inimlikkus. Jäämäe
tipp on vallaleht Rae Sõnumid. Esitatav on eksitav poliitiline propaganda,
mis laseb paista reformierakonna ja irli
saadikute päikesel. Positiivseid lood ja
sõnumid on vajalikud , kuid ei juhtu lugema elanike muresid - probleeme , mis
vajavad lahendamist või kõige enam
muutmist. Volikogu liige peab andma
isiklikest vahenditest välja paksu raamatu ,kus saame lugeda seda, mida Rae
Sõnumid ei kirjuta. On need vallale kahjulikke otsuste tegemine, maksumaksja
tagant varastamine koos valla maine
kahjustamisega. Veel enam , võtab vo-

Priit Põldmäe, IRL: Kui vald areneb ja
kasvab, tähendab see tegelikult pidevat
muutumist ja sellega tuleb kaasa minna,
et luua veel parem elukeskkond. Selle
saavutame aga ennekõike väga läbimõeldud ja säästliku planeerimistegevusega.
Seetõttu on suur tähtsus meie uuel põhjapiirkonna üldplaneeringul, millega saame muuta paremaks liikumisvõimalusi ja
luua ka rohkem rohelust parkide ja puiesteede näol.
Kõige rohkem vajabki muutmist meie
suhtumine loodusesse, rohelusse ja ühisesse elukeskkonda. Olles siin vallas

EKRE: Me soovime, et Rae vallas oleks hea
elada, olenemata sellest, kas tegemist on
valla keskusega või ääremaaga. Kõik me
väärime kõige paremat elu nii lapsena, täiskasvanuna ja ka eakana. Meie seisame selle
eest, et see selliselt ka teostuks.
Rae valla kodaniku hääl ja seisukohad ei ole tähtsad üksnes kord iga nelja
aasta tagant, vaid nendega tuleb arvestada kogu aeg. Enamasti see kahjuks nii
ei ole. Meie hinnangul ei piisa üksnes
sellest, kui täna volikogus esindatud
erakonnad võimu ümberjagavad. Sellest
ei teki lisandväärtust. Valla juhtimise ja
kodanikkonna vahel on vaja luua sünergia. Lihtsalt võimu ümberjagamisel aga
soovitud sünergiat ei teki, kuna võimu
juures olevad inimesed jäävad samaks.
Inimene aga teatavasti ei muutu. Valla
juhtimisse tuleb kaasata uusi, ausaid,
noori ja hakkajaid inimesi. Üksnes nii
saame luua uue ja värske hingamise millega edasi minna.
EKRE ei vassi ega anna tühje lubadusi. Me kuulame ja hoolime ning soovime
näidata läbi tegude, et oleme parim valik.
Saabuvatel valimistel on valla kodanike kord öelda, kas nad soovivad vallajuhtimisse muutusi või mitte. Kui soovite,
siis loodame Teie toetusele.
• Üksikkandidaadid jätsid küsimustele
vastamata.
• Vastused on avaldatud algupärasel
kujul.
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RAE KESKERAKONNA SÕNUM
Väljavõtteid meie tööplaanist:

Meie eesmärgiks on, et Rae vallas oleks
kõigil hea elada. Nii noortel kui ka eakatel, nii eestlastel, venelastel kui ka teiste
rahvuste esindajatel. Me töötame kõigi
valla elanike huvides. Selle eesmärgi
saavutamiseks on meil kindel plaan ja
tegutsemistahe.

› Tagame läbipaistva ja professionaalse
valla juhtimise
› Tasuta ühistransport jõuliste
uuendustega
› Tasuta lõuna ka lasteaialastele
› Aus mäng sporditoetuste jagamisel
› Pensionäri jõulutoetus 100 eurot
› Uus gümnaasium Peetrisse
› Läbimõeldud rohealad ja
keskkonnahoid

Täpsemalt loe meie lehelt: www.raekesk.ee

Hea valija, tule kindlasti valima,
ära jäta koduvalla tulevikku
teiste otsustada!

Rae Keskerakonna kandidaadid vallavolikokku on:

nr 181
Indrek Uuemaa

nr 182
Helju Prits

nr 188
nr 189
Albert Kondaktšjan Margus Laikask

nr 183
Keidi Võsu

nr 184
Eduard Aaslaid

nr 185
Erika Popovitš

nr 187
nr 186
Caspar Lootsmann Sven-Orli Orgmets

nr 190
Raul Väinsar

nr 191
Asso Kinsiveer

nr 193
Merilin Evert

nr 194
Ülar Teppo

nr 195
Oleg Tšubarov

Rae vallavolikogu valimine

Meie tegevuskava ja
meeskond Rae valla
juhtimiseks ja arendamiseks
aastatel 2017–2021
Tugev Eesti on kaitstud, jõukas ja kõigi Eesti. Tugev Eesti on parem Eesti.
Tugev Eesti on ka tugev omavalitsus, tugev koduvald. Selle eesmärgi nimel me:
• KINDLUSTAME igale lapsele kodulähedase lasteaia- ja
koolikoha.
• LAIENDAME Jüri gümnaasiumi ja RAJAME Peetrisse gümnaasiumi.
• RAJAME Jüri ja Peetri perearstikeskused.
• EHITAME Peetris ja Jüris kaasaegsed keskväljakud.
• VÕIMALDAME Rae valla õpilastele bussisõidu
maakonna avalikel liinidel.
• TEEME teed korda, KATAME koole teenindavate busside
marsruudid mustkattega.
• HÜVITAME Rae valla noortele liiklusõppe kulud – 10aastased
vallakodanikud saavad võimaluse jalgratta- ja 14aastased
mopeedi/motorollerilubade ning 18aastased B-kategooria
sõiduauto juhilubade omandamiseks.
• SOOSIME laste saamist ja kasvatamist – pere teise lapse

lasteaia kohatasu on pool esimese lapse omast ning alates
kolmandast lapsest katab kogu kohatasu vald.
• SOODUSTAME sportlikke eluviise, RAJAME Jürisse uue täismõõtmetes staadioni ja Peetrisse jalgpallihalli.
• JÄTKAME Rae valla mängudega.
• VÕIMALDAME kõigile valla koolide õpilastele ujumisõppe IGAL
õppeaastal.
• TOOME kultuuri koju kätte! Rae Kultuurikeskuse eestvedamisel jõuavad muusika, kunst, teater ja kino igasse Rae
valla piirkonda.
• TOETAME DigiMaa algatust viia ülikiire internetiühendus
kõikidesse valla piirkondadesse ja kodudesse.
• KAASAME kogukonna – suuname 20 000 eurot aastas
kohaliku kogukonna määratavasse projekti.

Tutvu kogu tegevuskavaga www.reform.ee/rae

Meie meeskond Rae vallas

#tugevraevald
Mart Võrklaev 118 Laine Randjärv 119 Tõnis Kõiv 120 Natalia Kaptyug 121 Madis Sarik 122 Relika Vodja 123
Jens Vendel 124 Bärbel Salumäe 125 Kaarel Kais 126 Helen Kübar 127 Aivo Hommik 128 Sirje Kööp 129
Henri Ausmaa 130 Annely Plees-Lilleoja 131 Harri Ambur 132 Tairi Tikko 133 Indrek Varik 134 Anne Liiva 135
Kaido Kivistik 136 Ene Böckler 137 Tarmo Gutmann 138 Anna Õuekallas 139 Martin Mägi 140 Olga Rõzi 141
Kalle Isand 142 Roger Pärss 143 Ramses Alliksoo 144 Tanel Tammela 145 Igor Kask 146 Endel Albin 147
Meelis Lepikult 148 Erik Laidvee 149 Marek Soo 150 Endel Lepik 151 Ott Sarapuu 152 Eduard Erkki Laur 153
Kai Lasn 154 Andrus Ansip 155

www.peetripark.ee
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Rae vallavolikogu valimine

Riigigümnaasium Rae valda!
Rae SDE lubas tuua valda riigigümnaasiumi 2013 programmis. Kahjuks võimule saanud
seltskond pidurdas initsiatiivi.
Mõistes, et hakatakse rongist
maha jääma alustati küll riigiga
läbirääkimisi, kuid tänaseks ollakse tupikus. Ministeerium on
jõudnud öelda, et hilja sõbrad.
Meie lubame ka täna, et toome
selle gümnaasiumi valda ja vabastame Jüri gümnaasiumis
kohad põhikoolile.

Ehitame Peetrisse perearstikeskuse igal juhul!
Ei poe riigi saamatuse taha.
Oma 2013 programmis lubasime tervisekeskuse renoveerimist Jüris. Selles osas oleme
läbimurde saavutanud ja projekt on saanud toe tõukeprogrammidest ning tervisekeskuse
renoveerimine on kohe reaalselt käes. Nüüd on aeg astuda
järgmine samm ja tuua meie
valla suurimasse alevikku perearstikeskus. Me ei sea selle lubaduse juurde tingimusi, et siis
kui riik aitab. Ei, me teeme selle
igal juhul!

Puhanud, terve ja muredeta inimene on iga kogukonna suurim väärtus!
Tasuta toit lasteaeda!
Ei ole vaja märkida, et noortel
peredel on muresid küllaga.
Suur osa muredest on seotud
rahaliste võimalustega. Aitame
noori peresid ja tasume alates
2018 õppeaastast lasteaia laste
toidu analoogselt koolitoidule
vallaeelarvest.

Suusatunnel Rae valda
Enne masu alustasime suurprojektiga, mille eesmärgiks oli rajada
Rae valda tõeliselt rahvusvaheline
ja multifunktsionaalne spordikeskus, mis pidi sisaldama ringrada,
suusamäge, suusatunnelit, majutust ja kaubanduse võimalusi.
Masu tõmbas projektile kriipsu
peale. Tänaseks oleme siiski suusamäe ehitamisega alustanud.
Alustada tuleb ka plaanitud suusatunneliga, mis mitmekesistab
sportimise võimalusi ja pikendab
talispordi huvilistele hooaega.

Meie kandidaadid
nr 156 RAIVO UUKKIVI
nr 157 KRISTER PARBO
nr 158 MARGUS VALGMA
nr 159 RAIVO KRUUK
nr 160 LISANDRA TALVING
nr 161 KRISTO PRISKUS
nr 162 JOHANNES TÕRS
nr 163 VELOR VIITAK
nr 164 AIN PERT
nr 165 TATJANA LELOV
nr 166 IGOR MOZESSOV
nr 167 PEETER BÖCKLER
nr 168 EINAR KINK
nr 169 MARGUS ABEL
nr 170 SULEV HERMASTE
nr 171 TOIVO LIIV
nr 172 TIIU MADISSOON
nr 173 HEIGO-AULEMB ENSLING
nr 174 JANEK SOOSAAR
nr 175 KAIRI VÄHI
nr 176 HEINAR KANNIMÄE
nr 177 DIANA EHAS
nr 178 MARIO KUMMER
nr 179 ALEX KUUSK
nr 180 PRIIT PÄSTLANE

Kaasav eelarvepoliitika!
Kogukonda tuleb usaldada, kogukonnalt tuleb küsida nõu ja
seisukohta. Me oleme varem
seda teinud ja kavatseme ka
edaspidi teha. Astume sammu
edasigi – anname ühe osa eelarvest kogukonna sisustada!

Infot saab:
FB SDE Rae
www.raekodanik.ee
www.raivouukkivi.ee

Raiud ühe – istutad kaks!
Rae vald on väga lage paik. Harju keskmisest metsasusest on
meil napilt pool. Suure panuse
on andnud metsa hävitamisse ka
kinnisvara arendused. Juurutame põhimõtte, et asendusistutus
on kohustuslik ja minimaalseks
kvoodiks on iga maha võetud
puu eest kahe uue istutamine.

Ei “eelistusprogrammidele” arendustegevuses!
Ei ole olemas võrdseid ja siis
veel neist võrdsemaid! Lõpetame igasuguse onupojapoliitika
arendustegevuses. On tõestust
leidnud, et sõbrasuhted on
andnud eeliseid, seda ei tohi
olla.

Valimiste erilehe avaldamine pärast e-hääletuse algust ja eelhääletuse ajal, on sihilik planeeritud taktika.
VALIJA! Selgitame Sulle, et valimispäeval saab iga valija oma häält muuta. Ära lase endaga manipuleerida
ja näita oma suhtumist valimispäeval valimisjaoskonnas!
Paljudele jõuab valimiste eri postkasti pärast valimisi. Neile soovime jõudu edaspidiseks. Igas mõttes.

Seisame tõeliselt tugeva Eesti eest ja toome tagasi inimlikkuse Rae valla juhtimisse! Korruptsioon laiemalt, aga eriti otsene vargus ja seda kattev valetamine kogukonnale, peab Rae vallast kaduma! Valid meid, siis nii ka juhtub!
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196

197

PRIIT PÕLDMÄE

200

198
AGU LAIUS

201

ALEKSANDER TORJUS

204

205

208

JAANA NIRK

212

HELLE KULBAS

213
RAIN TARTO

216
OLGERT ORAS

KARL KRUUK

GERLI LEHE

KRISTJAN SUUREKIVI

207

PEETER LORENTS

210

ENELI NIINEPUU

211

INDREK KERMON

214

SIRLY POOLMA

215
REIN KARM

VERONIKA ISBERG

217

MARGUS LAULA

203

206

209

TAIVO LAHERAND

ÜLO TIMUSKA

202

IVETA TOMERA

RAUL RANNASTE

199

218
JOHANNES TIITUS

AET VILGATS

219
MARGUS PIHLAKAS
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Meie peamised lubadused
Toome vallajuhtimisse inimsõbralikkust ja läbipaistvust
Tagame, et lapsed saaksid nii lasteaiast kui koolist kaasa parima
hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud
Toetame erivajadustega inimesi ja väärikat pensionipõlve eakatele
Toetame kvaliteetse elukeskkonna arengut

101
Meelis Rosenfeld

102

103

104

105

Raul Siem

Mart Torsus

Laine Mokrik

Tarmo Vahtras

107

108

109

110

106
Kaja Tamm

Kaido Otsus

Heiki Mokrik

112

113

114

115

Diana Barbo

Peeter Matt

Peeter Lättekivi

Erlend Barbo

111
Margus Mägi

116
Elmo Jürgenson

117
Ahto Järvela
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Ivo Ivask

Janek Sild

Me kõik soovime ja väärime kõige paremat elu
nii lapse- kui noorukieas, täiskasvanuna
ja kõrges vanuseski.
Et seda saavutada, tuleb väga tulemuslikult
MÕELDA, TAHTA ja TEGUTSEDA.

Rae vallavolikogu valimine

Vaata, millised on eestlaste
motiivid valima minekuks
• Olles ise hääletanud, on valimistulemusi palju põnevam vaadata.
• Ma ei lase naabrimehel rõõmustada tema soosikpartei võidu
üle, vaid ma lähen ise tulemust mõjutama.
• Ma ei saa olla naabrimehest halvem.
• Arvestades, et enamik on ükskõiksed, saan mina rohkem mõjutada valimistulemusi.
• Ma võiks ju ka olla osaline protsessis, millest sõltub kogukonnaelu areng.
• Lähen ja proovin siis ise ka ära, eks vaatab, mis saab.
• Kallid sõbrad, kui te arvate, et ma sellega hakkama ei saa, siis
eksite.
• Ma toetan inimest, kellesse ma usun.
• Ma ei saa ju ka minemata jätta, olgugi, et ideaalset kandidaati
ei ole.

• Parem juba tema kui need teised, kes võivad elu täiesti pea
peale pöörata.
• Mul ükstapuha, milline kandidaat, peaasi et erakond on õige.
• Ma täidan ennekõike oma kodanikukohust.
• Valimas käia on lihtsalt normaalne.
• Tegelikult kirjutan ma nii ise ajalugu.
• Ma ei pea kellelegi põhjendama, miks, valin selle, kelle valin.
Kabiinis selgub.
• Mulle on alati meeldinud valimas käia, teen seda tänavu hea meelega.
• Olen vastutustundlik inimene.
• Ma tahan, et elu läheb paremaks.
• Eksida võib valitavaga, aga valimistele minemisel ei saa eksida.
• Valime vallavolikogu oma parema äratundmise järgi.
Milline võiks olla Sinu parim põhjus minna valima?
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