VALIMISTE ERI

Sügis 2021

VALIMISTE
KORRALDUS
RAE VALLAS

KUS JA MILLAL SAAB
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Valimisnädal 11.–17. oktoober
Valimiste periood koondub ühte
nädalasse:
Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas
kui ka elektrooniliselt.
Kokku esitati erakondade poolt 6
nimekirja: Eesti Keskerakond, Eesti
Reformierakond, Isamaa Erakond, Erakond Eesti 200, Sotsiaaldemokraatlik
Erakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Nõuetele vastavaid üksikkandidaate esitati üks.
Pühapäevasel valimispäeval toimub
ainult pabersedeliga hääletamine.
Uuendusena saab valija pühapäeval
jaoskonnas pabersedeliga hääletades
oma e-hääle veel ära muuta.
Esmaspäevast kuni neljapäevani on
igas vallas ja linnas avatud vähemalt
üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset
valimisringkonda.
Reedel, laupäeval ja pühapäeval
saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
Kodus hääletamine toimub valimis-

•
•
•
•
•
•

nädala reedest pühapäevani. Taotlust
selleks saab esitada telefoni teel reedel
ja laupäeval kell 9–20 ning pühapäeval
kell 9–14.
PAINDLIK JAOSKONNAVALIK
Kohalikel valimistel saab valija
nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab
elektrooniline valijate nimekiri, mis
asendab seni jaoskondades kasutusel
olnud pabernimekirjad.
Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel,
veebilehel valimised.ee ja teavet saab
ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.
JAOSKONNAS
1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja
arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli
väljastamise kohta.

3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks
on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
4. Valija läheb valimiskabiini, kus
kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.
VALIMISTE TEABELEHT
• Igale aadressile, kus elab kas või
üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri
esimesel nädalal valimiste teabelehe.
Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
• Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist
pole seotud valimisõigusega.
VALIMISÕIGUS
Kohalike omavalitsuste valimistel
on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on
rahvastikuregistrisse kantud.
Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada: Eestis
elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi
kodanikud, Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud, Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.
E-HÄÄLETAMINE
• E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või
mobiil-ID abil.
• Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi
ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
• NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme
(nutitelefon, tahvelarvuti) abil.
RAE VALLA VOLIKOGU UUE
KOOSSEISU VALIMINE
Rae vallavolikogu 2021. aasta 15. juuni
otsusega nr 155 määrati Rae vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete
arvuks 25 volikogu liiget. Volikogu valitakse neljaks aastaks ning Rae valla
territooriumil on üks 25-mandaadiline valimisringkond.
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Kuidas teha kompetentset valimisotsust,
kui kedagi ei tunne ja ei tea, mis toimub?
Oletame, et olen piirkonnas
uus, kohalikke ei tunne ja
ei tea ka küsimusi, mille üle
antud kogukonnas arutatakse. Kas ma saan teha
kompetentset valimisotsust? Saan küll!
ALAR KILP

POLITOLOOG
TARTU ÜLIKOOL

Kompetentne on selline otsus, mille
puhul inimene saavutab soovitud eesmärgi. Kui ma tahan valida, aga jätan
valimisteks ettenähtud ajal valimisvaliku tegemata (nt „unustan õige päeva“), siis see on ebakompetentne.
Sellest edasi olen vähem või rohkem kompetentne mitte „ideaalse
kodaniku“ mõõdikul, vaid mõõtkaval,
kus on näited sellest, kuidas inimesed valimisvalikut praktiliselt teevad.
Valimised toimivad praktikas väga
lihtsalt: inimesed käivad valimas ning
keegi õieti ei tea, mis teadmiste, ootuste ja argumenteeritud põhjendustega inimene valimisvaliku tegi. Kui
kandideerija saab tuhat häält, siis ta
teab, mida ta valijatele lubas ja teab ka
saadud häälte arvu, ent miks igaüks
neist tuhandest hääle andis, seda ta ei
tea. Ta näiteks ei tea, kui paljud andsid
talle hääle tema välimuse põhjal, ent
ka nii hääle andnute hääl on antud
piisavalt kompetentsel moel. Nii antud hääli ei sõeluta välja ega tühistata.
Selle nüansi üle tasub mõtiskleda.
Valimisvalik on seda kompetentsem, mida rohkem selliseid kaalutlusi,
mida inimesed valimisvalikut tehes
teevad, ma arvesse võtan. Mis kaalutlusi saan kaalutleda, kui ma kedagi ei
tunne ja midagi ei tea?
Ma saan lähtuda iseendast. Võibolla on mul maailmavaade. Võib-olla
juba on erakondlik kuuluvus või eelistus üleriigilises mõttes. Kui neid ei
ole, siis on mul sotsiaalsed „tunnused“, mille järgi saan valida kedagi, kes
on nagu mina (kui mul on lapsed, kes

ALAR KILP.

käivad koolis, siis saan valida neid, kel
on kas ka kooliealised lapsed või kes
lubavad mulle sobivat selles valdkonnas; kui elan eramajas, ridaelamus või
paneelmajas, siis saan valida inimese,
kes „elab nagu mina“ või seisab „minutaoliste“ huvide eest; kui olen ettevõtja, siis küllap leiab mõne „omataolise“ ka kandideerijate seast).
Uuringud näitavad, et enamasti
valivad inimesed kandidaate peamiselt selle põhjal, kelle suhtes tuntakse
usaldust ning kelle puhul tuntakse, et
selle inimesega saadakse samastuda.
Seetõttu kandidaat „nagu mina“ on
igati mõistlik valik.
Erakonna ja valimisliidu valikut
teha on keeruline, kui nende vaateid
ei tunne, mistõttu viimaste puhul on

hea siiski midagi valimiskampaania
ajal käsitletavatest teemadest teada.
Aga sealgi pole palju vaja – tavaliselt
on üks või paar teemat kesksed ning
nende piires pole keeruline erakondade ja valimisliitude lubadusi tuvastada.
Kui kasutate valimisotsuse tegemisel juba kahte või enamat mainitud kaalutlust, on teie valik piisavalt
kompetentne ja tõenäoliselt olete kaalutlenud rohkem kui need, kes juba
on erakonnaliikmed, kes valivad tuttavat või lähtuvad valikus kandidaadi
välimusest. Demokraatia on selline
süsteem, kus inimesel on suveräänne
õigus oma valikule ning õigustama või
aru andma ta oma valiku motiviidest
ja põhjendustest ei pea.
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Kandidaadid pakuvad
Rae vald on viimastel aastatel juurutanud piirkonda iseloomustavat tunnuslauset „Alati
sammuke ees!“. On ju Rae vald Eesti kõige kiiremini kasvav vald ja seega oodatakse ka
omavalitsuselt, et oma tegevustes oldaks võimalikult kiire, innovaatiline, et luua nii ettevõtetele kui ka elanikele võimalikult hea ja säästlik keskkond. Kõige kiirema kasvuga käib
alati kaasas julgus ja innovaatilisus ning välkkiire reageerimiskiirus, aga samas ka paindlikkus olukordi vastavalt olustikule ümber hinnata ja vastavalt reageerida.
Rae vald on loomas trammitee eskiisi marsruudil Tallinn-Jüri, koostöös
Tallinna Tehnikaülikooliga võetakse juba uuel aastal kasutusele isejuhtiv buss, koostöös Tallinna Ülikooliga valmib uudne õppekava, et
koolitada meie omavalitsusse just
sellise profiiliga personali, keda kiiresti arenev vald vajab jpm. Mis on
Teie hinnangul need valdkonnad,
kus Rae vald juba on sammukese
ees ja millistesse peaks vald edaspidi oma fookuse suunama, millised
peaksid olema konkreetsed tegevused?

Raivo Uukkivi (üksikkandidaat)
Rae vald on tänu oma asukohale
suure arendussurve all ja pidanud seega pidevalt korrigeerima suhtlemist
arendajatega. Eelkõige nii, et arendajad saaksid aru vajadusest panustada
sotsiaalse taristu rajamisse. Sellise
suhtluse pioneeriks sai Rae vald 2007.
aastal ja meie praktikat kasutatakse
mujalgi. Asukohast lähtuvast töökohtade ja elanike arvu kiirest kasvust
oleme pidevalt kohustatud rajama nii
lasteaedu, koole kui ka erinevat tehnilist taristut. Meil on võimalus kasuta-

da pidevalt uuenevaid tehnoloogiaid,
arvestades ka muutuvate nõudmistega ja siingi oleme olnud moodsad juba
alates aastast 2007.
Tuleviku märksõnad: planeerimine ja kavandamine. Olukordade ning
stsenaariumite läbi mängimine. Kogukondade kaasamine. Seejärel kokkulepitu ellu viimine. Eriti oluline on
avalikke teenuseid pakkuda igas kandis võrdses kvaliteedis. See ei tähenda,
et igas külas peab olema lasteaed, kool,
perearst, postkontor või kauplus. See
tähendab, et igast külast peab kerge
vaevaga saama külastada nimetatud
asutusi. Selles osas tuleb kindlasti vaeva näha ja pakkuda piirkonniti erinevaid lahendusi. Ka sinna, kus valijaid
palju pole. Pisut uhkustava ja rohkem
väljapoole suunatud lipukirja „Alati
sammuke ees“ kõrval ei tohi unustada põhimõtet „Kõikide valla kodanike
heaolu eest!“.

Mati Sarevet (erakond Eesti 200)
Meie ootame omavalitsuselt eelkõige kiiret tegutsemist, aga kui
omavalitsus menetleb temale seatud
toiminguid aastaid, siis jääb areng
seisma. Innovatsiooni ei saa luua

omavalitsus, vaid pigem ettevõtjad.
Rae volikogu innovatsioonikomisjoni
suutmatus tõestas seda. Trammi trassi kavandamine kutsub ülesse elanike
rahulolematust. Rae vallas ei ole nii
palju reisijaid, et selline projekt oleks
majanduslikult põhjendatud. Isejuhtivate busside arendamine on eraettevõtete pärusmaa. Omavalitsus ei
pea hakkama rahastama eraettevõtete
arendustegevust.

Priit Põldmäe (Isamaa erakond)
Valla kiire arengu juures pean
oluliseks, et areng oleks tasakaalustatud. Uute arenduste lubamise kõrval
tuleb ka olemasolev keskkond paremaks muuta: rajada ja renoveerida
vajalikke juurdepääsuteid, suurendada liiklemise turvalisust, muuta
tänavapilt kaunimaks, puhtamaks ja
rohelisemaks, rajada rohkem parke,
matkaradu jne. Elanikele tuleb tagada head transpordiühendused, kooli- ja lasteaiakohad ning huvitegevuse võimalused. Prioriteediks on uus
tennisekeskus ja ujumiskohad. Valla
jätkusuutlikul valitsemisel tuleb kasutusele võtta nutikamad ja efektiivsemad lahendused.
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lahendusi

Mart Võrklaev (Eesti
Reformierakond)
Oluline on autostumise vähendamine ja liikuvuse suurendamine.
Jätkame turvaliste kergliiklusteede rajamist, soosime jalgsi ja rattaga
liikumist. Samuti on fookuses paremad ühistranspordivõimalused – Rae
tramm, isejuhtivad bussid, tihedam
liinivõrk.
Meil peab olema väga hea turvaline avalik ruum – rohkem puhkealasid, mängu- ja spordiväljakuid. Peetri
pargi arendamine, Järvekülla sarnane
– Kindluse park, puhkealad Vaita ja
Lagedile. Tähelepanu vajab keskkonnahoid: jäätmemajandus tuleb muuta
inimestele kättesaadavamaks, säästlikumaks ja avalikku ruumi vähem
reostavamaks.
Tähtis on ülikiire interneti kättesaadavus üle valla, teeme ning jätkame koostööd erasektoriga.

Oleg Tšubarov (Eesti Keskerakond)
Rae valla tugevuseks ja eripäraks
on atraktiivne elupaik ning soosiv

ettevõtluskliima. Leiame, et Rae vald
peaks aitama leida elanikele töökohtasid kodu lähedal, nii vähenevad ummikud tipptundidel ja jääb enam vaba
aega pere ja hobide jaoks.
Valla elanike kaasamine, arutelud ja koos tegemine peavad saama
igapäevaseks ülesandeks. Tänane
eesmärk ehitada trammiteed tekitab
pingeid ja see näitab, et ei ole piisavalt
kaasatud elanikke. Rae valla juhtimine peab olema aus ning läbipaistev ka
väljaspoole vallamaja. Maakonnasisene ja maakonnaväline ühistransport
peab toetama töölkäimist ja töökoha
leidmist, kaasajastatud ühistranspordisüsteem peab looma võimalusi valla
eri piirkondade vahel. Teeme koostööd
Tallinna linnaga ning liidame Rae valla Tallinna tasuta ühistranspordisüsteemiga.
Vallas on lasteaia- ja koolikohtade puudus endiselt teemaks. Juba
uute planeeringute algstaadiumis
tuleks planeerida koostöös arendajatega ka vajalikud lasteasutused. Meie
lubame ka programmi, kus Rae valla
noortel on võimalus soodsamalt rajada kodu.

Raul Siem (Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond)
Kohaliku omavalitsuse ülesanne
ei ole olla „Alati sammuke ees“. Omavalitsuse ülesandeks on korraldada
ja juhtida kohalikku elu, lähtudes
vallaelanike vajadustest ja huvidest,
toetada kohalikku kultuuri, seista
perede heaolu ja jõukuse ning demo-

kraatia eest. „Alati sammuke ees“ on
asendustegevus tegelike probleemidega tegelemisele. Eesmärgiks ei saa
olla uus trammiliin, isesõitev buss,
linnastumisega päädiv ohjeldamatu arendustegevus koos vallavälisel
odavtööjõul põhinevate ja lisandväärtust mitteloovate tehnoparkide
rajamine.
Eesmärgiks peab olema tugeva
sideme loomine valla ja selle elaniku vahel, kus iga vallaelanik tunneks end valla osana ja oleks selle
üle sundimatult uhke. Me ei peaks
meeleheitlikult otsima innovatiivsuses seda püha graali. See on kogu
aeg meiega – meie ise – Rae valla elanikud.

Ain Böckler (Sotsiaaldemokraatlik
erakond)
Suures pildis on vald kõige kiiremini inimeste arvult kasvav, paraku
on suures pildis ka väiksed pildid. Jüri
ringteest lõuna poole areng aeglustub
ja valla sees toimub ääremaastumine.
Innovatsioon?
Rööbastransport võib olla tramm,
monorelss ja paikneda maa all, peal
või õhus. Rööbastransport ei tohiks
sõltuda tavaliiklusest. Inimesed peaksid saama rööbastranspordiga täpsetel
kellaaegadel konkreetsetesse asukohtadesse.
Rae vallas tuleks edendada ka väikeettevõtlust ja kogukondlikkust.
Toetada tuleks ennekõike neid ettevõtjaid, kes panustavad ekspordikasvu
ning pakuvad lisandväärtust.
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VALI TARGASTI!

TARKVALIJA.EU
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Meie platvorm ja meeskond
Rae valla juhtimiseks ja arendamiseks
aastatel 2021-2025
Rae vallast on saanud Reformierakonna juhtimisel Eesti üks kiiremini arenevaid ja edukamaid omavalitsusi, olles eriliselt silmapaistev oma uuendusmeelsuse ja tulevikku suunatud
algatuste poolest. Meie eesmärk on jätkuvalt ehitada ja luua Rae vallast Eesti parim elukeskkond ning pakkuda valla elanikele parimat avalikku teenust.
Meil on selleks põhjalik programm ja tugev meeskond!
• KINDLUSTAME igale lapsele võimaluse kvaliteetseks kodulähedaseks alus- ja põhihariduseks;
• RAJAME hariduslike erivajadustega lastele õppe- ja kompetentsikeskuse;
• AITAME KAASA riigigümnaasiumi loomisele Jüris ja LOOME kutsehariduse saamise võimaluse koostöös tegutseva
kutsekooliga;
• TOETAME Peetri ja Jüri perearstikeskuseid ning teenuse pakkumist Vaidas ja Lagedil;
• ARENDAME edasi Peetri parki ja Jüri keskväljakut, loome Lagedile ja Vaidasse puhkealad;
• ARENDAME ühistransporti, tagame õpilastranspordi toimimise, võtame kasutusele innovatiivseid lahendusi, soodustame
jalgsi liikumist ning ratta-kergliikuriga sõitmist;
• SOOSIME laste saamist ja kasvatamist: jätkame sünnitoetuse maksmise, pere teise lapse lasteaia kohatasu
soodustusega ning alates kolmandast lapsest kohatasu katmist valla eelarvest täies ulatuses;
• LOOME Rae valla korrakaitseüksuse keskkonna ja avaliku ruumi heakorra rikkumiste ning avaliku korra jälgimiseks;
• SOODUSTAME sportlikke eluviise, hooldame olemasolevaid terviseradasid ja rajame uusi, ehitame täismõõtmetes
staadioni Jürisse, rakendame tööle sisejalgpallihalli Kindluse kooli, jätkame Rae valla mängudega;
• TOOME kultuuri koju kätte! Rae kultuurikeskus tegutseb igas valla alevikus ja külas;
• RAJAME ja RENOVEERIME teid, ehitame uusi kergliiklusteid, toetame ülikiire ja operaatorineutraalse võrgu rajamist,
arendame e-Rae valda;
• PANUSTAME igal aastal 30 000 eurot kogukonna nimetatud projekti läbi kaasava eelarve.

Meie meeskond 2021:

149 MART VÕRKLAEV 150

MADIS SARIK

154

JENS VENDEL

155

KAI LASN

159

HELEN KÜBAR

160

RELIKA VODJA

151 BÄRBEL SALUMÄE 152

TÕNIS KÕIV

153 NATALIA KAPTYUG

156 TANEL TAMMELA 157 ANNA ÕUEKALLAS 158 KAIDO KIVISTIK
162

RAILI SALVET

163

TAIRI TIKKO

164 HENRI AUSMAA

165 KRISTINA BAUMAN 166 TARMO GUTMANN 167

AIVO HOMMIK

168

HARRI AMBUR

169 MADIS TAFENAU

170 EDUARD ERKKI LAUR 171 ROBERT VESKUS

172

MARTIN MÄGI

173

IGOR KASK

175 MEELIS KASEMAA 176

177

SILJA VEERME

178 KAAREL KOGER

174

JÜRGEN PAAT

179

INDREK RAIG

161

INDREK VARIK

OTT SARAPUU

reform.ee/kov-valimised-2021/
piirkond/harjumaa/rae-vald/

#pareminihoitudraevald

ReformRaeVald
peetripark.ee
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Koos loome homse
Eneli Niinepuu
Agu Laius
Jaanus Männik
Gerli Lehe
Priit Põldmäe

117

116

115

114

113

Andres Turro

Aleksander Torjus
Carolina Remmet
Ülo Timuska
Kristjan Suurekivi

122

121

120

119

118

Rain Tarto
Aet Vilgats
Hendrik Lu�er
Indrek Kermon
Iveta Tomera

127

126

125

124

123

Kalev Vilgats
Kaire Maal
Taivo Laherand
Sirly Poolma
Rein Karm
128

Priit Laatre

133

129

130

131

132
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Tule valima!
Rae valla valimisjaoskonnad ja
hääletamisruumide asukohad
Valimisjaoskond nr 1

Valimisjaoskond nr 2

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamisruum asub kõigil
eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Rae Kultuurikeskuses
(Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald,
Harjumaa). E–N saab hääletada ka
väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.

Hääletamisruum asub teisel ja
esimesel päeval enne valimispäeva
ja valimispäeval Peetri LasteaedPõhikoolis (Pargi tee 6, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa).

Asub teisel ja esimesel päeval
enne valimispäeva ja valimispäeval
Lagedi keskusehoones (Kooli tn
18b, Lagedi alevik, Rae vald, Harju
maakond).

Valimisjaoskond nr 4

Valimisjaoskond nr 5

Asub teisel ja esimesel päeval
enne valimispäeva ja valimispäeval
Vaida keskusehoones (Vana-Vaida
tee 7, Vaida alevik, Rae vald, Harju
maakond).

Asub teisel ja esimesel päeval
enne valimispäeva ja valimispäeval
Järveküla koolis (Reti tee 20, Peetri
alevik, Rae vald, Harju maakond).

E
11.10

T
12.10

K
13.10

N
14.10

R
15.10

5

valimisjaoskonda
on Rae
vallas.

L
16.10

EELHÄÄLETAMINE
Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00–20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …
Asukohas hääletamine
9.00–20.00

P
17.10.2021
VALIMISPÄEV

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00–20.00

… L 20.00
Kodus hääletamine
9.00–20.00

Kõikides
jaoskondades
hääletamine
9.00–20.00

