ISAMAA JA RES PUBLICA LIIDU
KANDIDAADID RAE VALLAS

VALDA SAAB JUHTIDA AUSALT, AVATULT JA HOOLIVALT!
Valla elu korraldamisel on esmatähtis eelkõige vallaelaniku huvi.
Kõik lapsed peavad saama võimaluse osaleda huvitegevuses ja
Õpilasmalevates.
Eakate kaasamine tagab tasakaalu valla tegemistele.
Elanik ei pea võitlema arendajaga - see on valla kohustus.
Toome valda eurorahad elanike huvides.

ÜLO TIMUSKA
Kandidaat 114:
48 a, abielus, 2 last, elanud kogu elu Jüris. Hobideks on mesindus,
orienteerumine ja kaitseliit.
Isamaa ja Res Publica Liidu valimisnimekiri on aktiivsetest ja tegusatest
inimestest moodustatud ühendus. Need inimesed on valmis järgnevatel
aastatel vastu võtma otsuseid, mis aitavad Rae vallal keerulistes majandusoludes toime tulla ja edasi areneda. Meie nimekirja kuulub seitse
külavanemat – see tagab, et oleme hästi kursis külaelu probleemide ja muredega.
See, kui tähtis on inimestega suhelda, leidis taas kord kinnitust, kui tegin Jüri
alevikku ehituspoe. Poes kaupa müües suhtlesin erinevate inimestega ja mul
oli teada, mida kohalik elanik soovis, ning sedasi sai kauplust paremini arendada. Nii võime tõdeda, et vallavalitsuse ja volikogu liikmed peavad ka valla
paremaks arenemiseks rohkem inimestega suhtlema.
Viimastel aastatel on Rae vallas toimunud kiire kinnisvaraareng ja valda on

elama asunud mitu tuhat uut inimest. Elanike arvu kiire juurdekasvuga
väheneb aga paratamatult piirkonna turvalisus. Turvalisuse suurendamise
üheks võimaluseks on naabrivalve. Ise kuulun kaitseliidu ridadesse ja
propageerin selle tegevust kui turvalisuse suurendamise võimalust nii
kodukülas kui ka vabariigis tervikuna. Mida rohkem inimesi tunneb
sotsiaalset vastutust ja on valmis selle nimel midagi ka tegema, seda
turvalisem on meie koduümbrus.
Kiire elamuarenduse kasvuga on tekkinud vajadus investeerida sotsiaalsetesse objektidesse. Rajatud ja korrastatud on koole, lasteaedu, spordihooneid jm. Vaja oleks veel Peetrisse laste päevahoiu ruume ja Lagedile uut
lasteaeda, spordihoonet ning koolimaja remonti.
Kaasates Euroopa Liidu struktuurfondide vahendeid, saame lõpule viia

infrastruktuuriobjektide rajamise. Nendeks on sotsiaalmaja, vee- ja kanalisatsiooniprojektid, kergliiklusteed, lasteaiad, lastehoiukohad, päevakeskused jne.
Majanduse järsk langus on märgatavalt vähendanud omavalitsuste tulubaasi.
Juba ehitatud ja renoveeritud infrastruktuuriobjektid vajavad aga jätkuvalt
hooldamist ja haldamist. Valla praegune finantsolukord nõuab tegevuse
põhjalikku ja kriitilist analüüsi. Säästlikumalt peavad toimetama nii vallavalitsus
kui ka kõik valla allasutused.
Peame jätkama ettevõtlussõbralikku poliitikat. Saabunud on aeg, mil kodanikualgatus ja inimeste eneste tegutsemistahe on oodatud ja Euroopa poolt ka
rahaliselt toetatud. Uued algatused nii ettevõtluses kui ka ühistegevuses on
Rae valla edukuse üheks olulisemaks eeltingimuseks.
ÜLO TIMUSKA

JÜRI KIVIT

IVETA TOMERA-VAHTER

KANDIDAAT 125:

KANDIDAAT 126:

41 a., abielus, lapsi ei ole, peres on 1 koer.
Olen reklaamifirma juht, kahe KÜ ja ühe MTÜ
juhatuse liige. Vabal ajal loon muusikat.
Elan Peetri külas. Kas oled mõelnud sellele, et
mida rohkem kortereid ehitatakse Peetrisse
seda enam langeb sinu kodu väärtus?
- peatada edasine kortermajade ehitus;
- küsimustele leiad vastuse veebist:
www.advertising.ee

PEETER LORENTS

TIIT TEDER

KANDIDAAT 127:

KANDIDAAT 128:

65 a., abielus, 2 lapselast, pensionär. Viimased
töökohad Mustamäe Haridusosakonna asejuht
ja BMW haldusjuht. Veskitaguse külavanem 5 a.
Soovin kaasa aidata IRL-i valimislubaduste
täitmisel ja külale euroraha hankimisel infrastruktuuri (teed, uus sild, küla heakord, koosviibimise koht ja jaanitule plats ) väljaarendamiseks.

ISAMAA JA RES PUBLICA LIIDU KANDIDAADID RAE VALLAS
TARMO TOOMET

KERSTI PETERSON

KANDIDAAT 115:

KANDIDAAT 116:

47 a., kõrgharidus, abielus, 2 last. Elan Rae
vallas alates 1984.a. Olen töötanud õpetajana,
müügijuhina ja ärijuhina. Praegu tegelen
eraettevõtlusega.
Olles volikogus, teen kõik selleks, et valla
elanikud tunneksid, et Rae vald on nende
kodu, kus on hea ja turvaline elada, kus
inimestest hoolitakse ja neid austatakse.

34 a. Poeg 10 a. Laulan Jüri Perekooris ja Rae
Kammerkooris, kus olen koorivanem. Kuulun
Jüri Gümnaasiumi VIL! juhatusse, olen kooli
hoolekogu esinaine. Minu tegevus vallas on
suunatud koolinoortele. Peame looma lastele
vaba aja veetmiseks rohkem võimalusi. Noorte
tegevust tuleb ennetavalt suunata, siis ei ole
vaja lahendada politseis tagajärgi!

EELE SEKK

AGU LAIUS

KANDIDAAT 117:

KANDIDAAT 118:

39 a., abielus, peres kasvab 2 poega (9a ja 12a),
kes õpivad Lagedi koolis.
Olen koolitaja ja õppejõud. Minu tööks on
tellerite ja Postipanga klienditeenindajate
koolitamine.
Lapsevanemana ja endise õpetajana seisan
hea hariduse- ja sportimistingimuste parendamise eest Lagedil.

58 a., abielus, 6 last ja kasulast, 8 lapselast.
Töötan, et kodanikud ja nende ühendused
saaksid ja suudaksid Eestis rohkem kaasa
rääkida ja neid kuulatakse. Alates 2008.a. olen
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja. Ma ei
talu korruptsiooni. Tahan volikogus olles seista
valla hea käekäigu eest ning edendada valla elu.

MARGUS LAULA

TAIVO LAHERAND

KANDIDAAT 119:

KANDIDAAT 120:

39 a., abielus
Olen Peetri küla eestseisuse liige , MTÜ Peetri
Selts asutaja- ja juhatuse liige. Kandideerides
vallavolikokku, seisan selle eest et loodaks
regulaarne transpordiühendus Tallinna ja
Peetri vahel. Elaniku igapäevane mure ei
peaks olema võitlemine kinnisvaraarendajaga
- see on valla kohustus.

42 a., abielus, 3 last. Suursoo külavanem
Eraettevõtluses tegelen haljastusega ning hobi
korras vanatehnikaga.
Eesmärgiks on elukvaliteedi tõstmine ääremaadel ja olemasoleva teedevõrgustiku saamine
mustkatte alla.

KRISTJAN SUUREKIVI

MARJU LUTT

KANDIDAAT 121:

KANDIDAAT 122:

24 a., elan Assakul. Õppur Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas ja töötan
eraettevõtte juhina. Vabal ajal käin looduses
matkamas.
Tähtsaks pean kanalisatsioonivõrgustiku
rajamise kiirendamist arvestades liitujate
soove. Algatame Euroopa Liidu toetusrahadega puhkealade ja külade kodulehekülgede projektid.

33 a., 2 last. Kadaka küla külavanem.
Vabal ajal tegelen kalapüügi ja vanavara
kogumisega.
Minu prioriteediks on küla heaolu ja külaelu
areng.
Märksõnadeks:
- kergliiklustee
- lasteaed
- kooli renoveerimine
- spordihoone ehitus
- prügimäe ja lähiala korrastamine

34 a., abielus, 2 poega. Elan Andrekse elurajoonis ja Rae vallas alates 2003. aastast.
Töötan Tervise Arengu Instituudis, peamiseks
valdkonnaks, millega igapäevaselt tegelen, on
HIV/AIDS ennetamistöö. Lõpetanud ülikooli
sotsiaaltöö erialal. Eesmärgiks on aidata kaasa
Andrekse elurajooni probleemide lahendamisele.

50 a., vabaabielus, tütar. Töötan kinnisvara
korrashoiuga tegeleva firma juhatajana. Eesti
Korteriühistute Liidu Nõukogu esimees. Oman
töökogemust Rae Vallavolikogus 2002-2005a.
Soovin volikogus olles, et Valda juhitaks
demokraatlikult, asjatundlike inimestega
Vald toetaks korteriühistuid
Lagedile oma spordihoone
Lagedile renoveeritud koolihoone

HAIMUR PUKS

ANDRES SUITSO

KANDIDAAT 129:

KANDIDAAT 130:

62 a., peres 1 laps ja 1 lapselaps.
Elukutselt agronoom. Karla külavanem.
1985~2006 töötanud ettevõtte tegevjuhina.
Tahan ellu viia sadevete süsteemide
väljaehitamise ning eurorahade eest vee- ja
kanalisatsioonide välja ehitamise Pirita jõe
piirkonnas.

38 a., vabaabielus, 2 poega.
AS Ceres juht, samuti on minu suur hobi
aiandus.
Elan Vaidasoo külas enam kui 12 aastat, veel
kauem IRL liige. Soovin kaasa aidata, et nii lastel,
tööinimestel kui eakatel oleks Rae vallas hea
elada. Töökohad peavad jõudma ka alevitesse ja
küladesse, seejuures looduslähedast elukeskkonda kahjustamata.

HELLE KULBAS

REIN KARM

KANDIDAAT 131:

KANDIDAAT 132:

60 a., 1 poeg. Arhitekt.
Töötanud arhitektina Rae Vallavalitsuses aastail
1992 – 2000, praegu planeeringute peaspetsialist Jõelähtme Vallavalitsuses.
Seisan selle eest, et kõik saaksid kaasa rääkida
oma elukeskkonna kujundamisel.
Soovin, et iga vallaelanik tunneks – teda
kuuldakse, mõistetakse ja arvestatakse.

63 a., pensionär, abielus, 2 tütart, 3 lapselast.
Praeguse volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni
liige ning sotsiaalkomisjoni liige. Kümmekond
aastat olnud Lagedi Põhikooli hoolekogu liige ja
kaasa löönud Lagedi kodukandi liikumise klubi
tegevuses. Lisaks meeldib koduaias nokitseda.

IVO KODU

RAINER VELT

KANDIDAAT 134:

KANDIDAAT 135:

31 a., abielus, 2 last.
Elan Tuulevälja külas.
Töötan Tallinna Lennujaama hooldemeeskonnas.
Tehnikaspordiga tegelemine on mulle
vabal ajal väga oluline. Soovin, et noortele
luuakse rohkem võimalusi tehnikaspordiga
tegelemiseks.

45 a., abielus, 3 last
Töötan müügijuhina, Järveküla külas elan 6
aastat.
Vabal ajal sõidan jalgrattaga ning käin matkamas.
Püüan leida lahendusi külatänavate remondiks
ja asfalteerimiseks, tahan lahendada tänavavalgustuse- ja infrastruktuuri probleeme vallas.

LEPPO LINDMÄE

ANNELY ABERUT

KANDIDAAT 136:

KANDIDAAT 137:

38 a., abielus, 2 last
Teoloog, väikeettevõtja.
Valla jaoks on täna väga oluline just kohaliku
ettevõtluse tekkimine. See loob valda töökohti
ja nii jääb ka maksutulu vallale.
Toetan kohaliku ettevõtluse arendamist ja oma
valla ettevõtete teenuse kasutamist.

43 a., abielus, kolme poja ema. Töötanud 15 aastat
erasektoris personali- ja raamatupidamisalal.
Oluliseks pean teha:
Rae koolimaja ja selle ümbruse edasiarendamine
(ühiskasutus, sihtotstarve, külaplats).
Vaskajala veehoidlal oleva ujumiskoha
juurdepääsuteed.
Pirita jõe kallasrada (seadustega pahuksis olevad
kinnistud, mis ei võimalda üldkasutada jõe kallast)

MARGUS VIHUL

ALEKSANDER TORJUS

INDREK KERMON

PRIIT PÕLDMÄE

KANDIDAAT 123:

KANDIDAAT 124:

KANDIDAAT 138:

KANDIDAAT 139:

30 a., abielus - poja ja tütre isa.
Põhitööks on lukksepatöö ning metallitöö, olen
oma maja korteriühistu esimees, vabatahtlik
päästja ning MTÜ Vaida külaseltsi juhatuse liige
ja asutaja. Akusid käin laadimas looduses olles
ja kala püüdes.
Kindlasti tahan muuta Vaidas ümbruse
ilusamaks ja edendada Vaida külaelu.

48 a., kohalikele Sass, abielus, 2 last.
Tootmisjuht turvaelektroonikat tootvas firmas.
Ülejõe külavanem.
Eesmärgid: Ülejõe küla Raadiojaama tee tänavavalgustuse lõpetamine, teede korrastamine, Lagedi
spordikeskuse- ja lasteaia ehitus, kooli remont.
Piirkonna uusasumite kommunaalprobleemide
lahendamine.

23 a., Elan Rae külas. Õpin Tallinna Ülikooli
magistrantuuris rekreatsiooni. Vabal ajal käin
süstaga matkamas ja korvpalli mängimas. Olen
Rae vallas elanud terve elu ja leian, et asustuse
suurenemisega tuleks luua võimalused meileelanikele. Arendama peaks infrastruktuuri ja
looma lastele ning noortele mänguväljakuid ja
vabaaja veetmise võimalusi.

41 a., abielus, 2 last. Limu külavanem ja põllumajandusettevõtja. Praegu Jõelähtme valla abivallavanem
ja vee-ettevõtte nõukogu esimees. Lõpetanud TTÜ,
insener ja tehnikaõpetaja, magister. Põliste juurtega
Rae vallas, olen oma kodu rajanud esiisade talumaadele. Olen olnud Rae valla volikogu erinevate
komisjonide esimees ja juhtinud volikogu.
Vabal ajal tegelen noorte tehnikaspordi ja oma
lemmikloomadega www.rishiwa.ee

elama asunud mitu tuhat uut inimest. Elanike arvu kiire juurdekasvuga
väheneb aga paratamatult piirkonna turvalisus. Turvalisuse suurendamise
üheks võimaluseks on naabrivalve. Ise kuulun kaitseliidu ridadesse ja
propageerin selle tegevust kui turvalisuse suurendamise võimalust nii
kodukülas kui ka vabariigis tervikuna. Mida rohkem inimesi tunneb
sotsiaalset vastutust ja on valmis selle nimel midagi ka tegema, seda
turvalisem on meie koduümbrus.
Kiire elamuarenduse kasvuga on tekkinud vajadus investeerida sotsiaalsetesse objektidesse. Rajatud ja korrastatud on koole, lasteaedu, spordihooneid jm. Vaja oleks veel Peetrisse laste päevahoiu ruume ja Lagedile uut
lasteaeda, spordihoonet ning koolimaja remonti.
Kaasates Euroopa Liidu struktuurfondide vahendeid, saame lõpule viia

infrastruktuuriobjektide rajamise. Nendeks on sotsiaalmaja, vee- ja kanalisatsiooniprojektid, kergliiklusteed, lasteaiad, lastehoiukohad, päevakeskused jne.
Majanduse järsk langus on märgatavalt vähendanud omavalitsuste tulubaasi.
Juba ehitatud ja renoveeritud infrastruktuuriobjektid vajavad aga jätkuvalt
hooldamist ja haldamist. Valla praegune finantsolukord nõuab tegevuse
põhjalikku ja kriitilist analüüsi. Säästlikumalt peavad toimetama nii vallavalitsus
kui ka kõik valla allasutused.
Peame jätkama ettevõtlussõbralikku poliitikat. Saabunud on aeg, mil kodanikualgatus ja inimeste eneste tegutsemistahe on oodatud ja Euroopa poolt ka
rahaliselt toetatud. Uued algatused nii ettevõtluses kui ka ühistegevuses on
Rae valla edukuse üheks olulisemaks eeltingimuseks.
ÜLO TIMUSKA

JÜRI KIVIT

IVETA TOMERA-VAHTER

KANDIDAAT 125:

KANDIDAAT 126:

41 a., abielus, lapsi ei ole, peres on 1 koer.
Olen reklaamifirma juht, kahe KÜ ja ühe MTÜ
juhatuse liige. Vabal ajal loon muusikat.
Elan Peetri külas. Kas oled mõelnud sellele, et
mida rohkem kortereid ehitatakse Peetrisse
seda enam langeb sinu kodu väärtus?
- peatada edasine kortermajade ehitus;
- küsimustele leiad vastuse veebist:
www.advertising.ee

PEETER LORENTS

TIIT TEDER

KANDIDAAT 127:

KANDIDAAT 128:

65 a., abielus, 2 lapselast, pensionär. Viimased
töökohad Mustamäe Haridusosakonna asejuht
ja BMW haldusjuht. Veskitaguse külavanem 5 a.
Soovin kaasa aidata IRL-i valimislubaduste
täitmisel ja külale euroraha hankimisel infrastruktuuri (teed, uus sild, küla heakord, koosviibimise koht ja jaanitule plats ) väljaarendamiseks.

ISAMAA JA RES PUBLICA LIIDU KANDIDAADID RAE VALLAS
TARMO TOOMET

KERSTI PETERSON

KANDIDAAT 115:

KANDIDAAT 116:

47 a., kõrgharidus, abielus, 2 last. Elan Rae
vallas alates 1984.a. Olen töötanud õpetajana,
müügijuhina ja ärijuhina. Praegu tegelen
eraettevõtlusega.
Olles volikogus, teen kõik selleks, et valla
elanikud tunneksid, et Rae vald on nende
kodu, kus on hea ja turvaline elada, kus
inimestest hoolitakse ja neid austatakse.

34 a. Poeg 10 a. Laulan Jüri Perekooris ja Rae
Kammerkooris, kus olen koorivanem. Kuulun
Jüri Gümnaasiumi VIL! juhatusse, olen kooli
hoolekogu esinaine. Minu tegevus vallas on
suunatud koolinoortele. Peame looma lastele
vaba aja veetmiseks rohkem võimalusi. Noorte
tegevust tuleb ennetavalt suunata, siis ei ole
vaja lahendada politseis tagajärgi!

EELE SEKK

AGU LAIUS

KANDIDAAT 117:

KANDIDAAT 118:

39 a., abielus, peres kasvab 2 poega (9a ja 12a),
kes õpivad Lagedi koolis.
Olen koolitaja ja õppejõud. Minu tööks on
tellerite ja Postipanga klienditeenindajate
koolitamine.
Lapsevanemana ja endise õpetajana seisan
hea hariduse- ja sportimistingimuste parendamise eest Lagedil.

58 a., abielus, 6 last ja kasulast, 8 lapselast.
Töötan, et kodanikud ja nende ühendused
saaksid ja suudaksid Eestis rohkem kaasa
rääkida ja neid kuulatakse. Alates 2008.a. olen
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja. Ma ei
talu korruptsiooni. Tahan volikogus olles seista
valla hea käekäigu eest ning edendada valla elu.

MARGUS LAULA

TAIVO LAHERAND

KANDIDAAT 119:

KANDIDAAT 120:

39 a., abielus
Olen Peetri küla eestseisuse liige , MTÜ Peetri
Selts asutaja- ja juhatuse liige. Kandideerides
vallavolikokku, seisan selle eest et loodaks
regulaarne transpordiühendus Tallinna ja
Peetri vahel. Elaniku igapäevane mure ei
peaks olema võitlemine kinnisvaraarendajaga
- see on valla kohustus.

42 a., abielus, 3 last. Suursoo külavanem
Eraettevõtluses tegelen haljastusega ning hobi
korras vanatehnikaga.
Eesmärgiks on elukvaliteedi tõstmine ääremaadel ja olemasoleva teedevõrgustiku saamine
mustkatte alla.

KRISTJAN SUUREKIVI

MARJU LUTT

KANDIDAAT 121:

KANDIDAAT 122:

24 a., elan Assakul. Õppur Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas ja töötan
eraettevõtte juhina. Vabal ajal käin looduses
matkamas.
Tähtsaks pean kanalisatsioonivõrgustiku
rajamise kiirendamist arvestades liitujate
soove. Algatame Euroopa Liidu toetusrahadega puhkealade ja külade kodulehekülgede projektid.

33 a., 2 last. Kadaka küla külavanem.
Vabal ajal tegelen kalapüügi ja vanavara
kogumisega.
Minu prioriteediks on küla heaolu ja külaelu
areng.
Märksõnadeks:
- kergliiklustee
- lasteaed
- kooli renoveerimine
- spordihoone ehitus
- prügimäe ja lähiala korrastamine

34 a., abielus, 2 poega. Elan Andrekse elurajoonis ja Rae vallas alates 2003. aastast.
Töötan Tervise Arengu Instituudis, peamiseks
valdkonnaks, millega igapäevaselt tegelen, on
HIV/AIDS ennetamistöö. Lõpetanud ülikooli
sotsiaaltöö erialal. Eesmärgiks on aidata kaasa
Andrekse elurajooni probleemide lahendamisele.

50 a., vabaabielus, tütar. Töötan kinnisvara
korrashoiuga tegeleva firma juhatajana. Eesti
Korteriühistute Liidu Nõukogu esimees. Oman
töökogemust Rae Vallavolikogus 2002-2005a.
Soovin volikogus olles, et Valda juhitaks
demokraatlikult, asjatundlike inimestega
Vald toetaks korteriühistuid
Lagedile oma spordihoone
Lagedile renoveeritud koolihoone

HAIMUR PUKS

ANDRES SUITSO

KANDIDAAT 129:

KANDIDAAT 130:

62 a., peres 1 laps ja 1 lapselaps.
Elukutselt agronoom. Karla külavanem.
1985~2006 töötanud ettevõtte tegevjuhina.
Tahan ellu viia sadevete süsteemide
väljaehitamise ning eurorahade eest vee- ja
kanalisatsioonide välja ehitamise Pirita jõe
piirkonnas.

38 a., vabaabielus, 2 poega.
AS Ceres juht, samuti on minu suur hobi
aiandus.
Elan Vaidasoo külas enam kui 12 aastat, veel
kauem IRL liige. Soovin kaasa aidata, et nii lastel,
tööinimestel kui eakatel oleks Rae vallas hea
elada. Töökohad peavad jõudma ka alevitesse ja
küladesse, seejuures looduslähedast elukeskkonda kahjustamata.

HELLE KULBAS

REIN KARM

KANDIDAAT 131:

KANDIDAAT 132:

60 a., 1 poeg. Arhitekt.
Töötanud arhitektina Rae Vallavalitsuses aastail
1992 – 2000, praegu planeeringute peaspetsialist Jõelähtme Vallavalitsuses.
Seisan selle eest, et kõik saaksid kaasa rääkida
oma elukeskkonna kujundamisel.
Soovin, et iga vallaelanik tunneks – teda
kuuldakse, mõistetakse ja arvestatakse.

63 a., pensionär, abielus, 2 tütart, 3 lapselast.
Praeguse volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni
liige ning sotsiaalkomisjoni liige. Kümmekond
aastat olnud Lagedi Põhikooli hoolekogu liige ja
kaasa löönud Lagedi kodukandi liikumise klubi
tegevuses. Lisaks meeldib koduaias nokitseda.

IVO KODU

RAINER VELT

KANDIDAAT 134:

KANDIDAAT 135:

31 a., abielus, 2 last.
Elan Tuulevälja külas.
Töötan Tallinna Lennujaama hooldemeeskonnas.
Tehnikaspordiga tegelemine on mulle
vabal ajal väga oluline. Soovin, et noortele
luuakse rohkem võimalusi tehnikaspordiga
tegelemiseks.

45 a., abielus, 3 last
Töötan müügijuhina, Järveküla külas elan 6
aastat.
Vabal ajal sõidan jalgrattaga ning käin matkamas.
Püüan leida lahendusi külatänavate remondiks
ja asfalteerimiseks, tahan lahendada tänavavalgustuse- ja infrastruktuuri probleeme vallas.

LEPPO LINDMÄE

ANNELY ABERUT

KANDIDAAT 136:

KANDIDAAT 137:

38 a., abielus, 2 last
Teoloog, väikeettevõtja.
Valla jaoks on täna väga oluline just kohaliku
ettevõtluse tekkimine. See loob valda töökohti
ja nii jääb ka maksutulu vallale.
Toetan kohaliku ettevõtluse arendamist ja oma
valla ettevõtete teenuse kasutamist.

43 a., abielus, kolme poja ema. Töötanud 15 aastat
erasektoris personali- ja raamatupidamisalal.
Oluliseks pean teha:
Rae koolimaja ja selle ümbruse edasiarendamine
(ühiskasutus, sihtotstarve, külaplats).
Vaskajala veehoidlal oleva ujumiskoha
juurdepääsuteed.
Pirita jõe kallasrada (seadustega pahuksis olevad
kinnistud, mis ei võimalda üldkasutada jõe kallast)

MARGUS VIHUL

ALEKSANDER TORJUS

INDREK KERMON

PRIIT PÕLDMÄE

KANDIDAAT 123:

KANDIDAAT 124:

KANDIDAAT 138:

KANDIDAAT 139:

30 a., abielus - poja ja tütre isa.
Põhitööks on lukksepatöö ning metallitöö, olen
oma maja korteriühistu esimees, vabatahtlik
päästja ning MTÜ Vaida külaseltsi juhatuse liige
ja asutaja. Akusid käin laadimas looduses olles
ja kala püüdes.
Kindlasti tahan muuta Vaidas ümbruse
ilusamaks ja edendada Vaida külaelu.

48 a., kohalikele Sass, abielus, 2 last.
Tootmisjuht turvaelektroonikat tootvas firmas.
Ülejõe külavanem.
Eesmärgid: Ülejõe küla Raadiojaama tee tänavavalgustuse lõpetamine, teede korrastamine, Lagedi
spordikeskuse- ja lasteaia ehitus, kooli remont.
Piirkonna uusasumite kommunaalprobleemide
lahendamine.

23 a., Elan Rae külas. Õpin Tallinna Ülikooli
magistrantuuris rekreatsiooni. Vabal ajal käin
süstaga matkamas ja korvpalli mängimas. Olen
Rae vallas elanud terve elu ja leian, et asustuse
suurenemisega tuleks luua võimalused meileelanikele. Arendama peaks infrastruktuuri ja
looma lastele ning noortele mänguväljakuid ja
vabaaja veetmise võimalusi.

41 a., abielus, 2 last. Limu külavanem ja põllumajandusettevõtja. Praegu Jõelähtme valla abivallavanem
ja vee-ettevõtte nõukogu esimees. Lõpetanud TTÜ,
insener ja tehnikaõpetaja, magister. Põliste juurtega
Rae vallas, olen oma kodu rajanud esiisade talumaadele. Olen olnud Rae valla volikogu erinevate
komisjonide esimees ja juhtinud volikogu.
Vabal ajal tegelen noorte tehnikaspordi ja oma
lemmikloomadega www.rishiwa.ee

ISAMAA JA RES PUBLICA LIIDU
VALIMISPLATVORM RAE VALLAS
IRLi RAE OSAKOND TOOB VALLA JUHTIMISE
INIMESELE LÄHEMALE
IRL on aastatel 2005–2009 vallavolikogus kaasa aidanud
kõigi valla oluliste objektide – Jüri Gümnaasium, Õie lasteaed, Peetri lasteaed-põhikool, kergliiklusteed jt –
valmimisele. Oleme saavutanud külavanemate suurema
rolli vallaasjade arutamisel. Hoidsime ära järsu vee ja
kanalisatsiooni hinna tõusu elanikele.
Vallaelanike heaolu nimel lähtume põhimõtetest:
VALLAELANIKUD OSALEVAD VALLA ELU KORRALDAMISEL
•
Kaasame elanikke külavanemate kaudu valla arenduse planeerimisse. Arendustegevuse aluseks kehtestame
valla üldplaneeringu, mis annab elanikele ülevaate kavandatud eesmärkidest ja loob raamid vallaametnike tegevusele.
•
Koostöös küla- ja alevikuvanemate ning arendajatega muudame valla elukeskkonna tervislikumaks –
rajame suuremates asumites elamute juurde terviserajad,
kergliiklusteed, loome puhke- ja sportimisvõimalused.
•
Muudame valla ühistransporditeenuse
vallaelanikele mugavamaks ja kättesaadavamaks.
•
Toetame elanike, ühenduste ja seltside ühistegevust
ning algatusi kodukoha elu edendamisel ja turvalisuse
suurendamisel.
LAPSED JA NOORED ON TÄHELEPANU KESKMES
•
Koostame lasteaedade ja lastehoiu arengukava. Igal
lapsel on õigus kohale lasteaias või koolis.
•
Toetame noorte omaalgatust. Elavdame Avatud
Noortekeskuste tegevust, leides sinna tublid
koordinaatorid.
•
Tehes koostööd talupidajate, ettevõtte ja
mittetulundusühingutega, loome lastele õpilasmalevates
osalemise võimalused.

EAKATE KAASAMINE TAGAB VALLA TEGEMISTES TASAKAALU
•
Käivitame eakate päevakeskuse ja loome neile
võimalused tegutsemiseks.
•
Kaasame eakad inimesed eakate nõukoja kaudu valla
tegemistesse.
VALLAVOLIKOGU JA -VALITSUS TEEVAD VALLA JUHTIMISEL
ELANIKEGA KOOSTÖÖD
•
Tagame, et ametnik on vallaelanikule abimees ja
nõustaja. Optimeerime valla valitsemiskulusid, tagades
vallaelanikele kvaliteetsed teenused.
•
Võtame elanike bürokraatlike ühismurede (suhtlemine
riigiametitega, lahkhelid arendajatega) lahendamise või
abistamise valla kanda.
•
Tagame, et valla areng toimub ennekõike kehtestatud
arengukavade, mitte vallavalitsuse või erakondade
üksikotsuste alusel. Vallaametnikud peavad vastutama
tehtud ja tegemata tööde eest.
•
Hoiame vallaasutuste poolt osutatava kütte-, vee- ja
kanalisatsiooniteenuse hinna kontrolli all.
•
Viime lõpule valla territooriumil olevate riigi-, valla- ja
erateede kaardistamise, määratledes avaliku kasutusega
erateed. Koostame valla avalike teede suvise ja talvise teehoiu
kava, tagame lumetõrje ja teede korrashoiu.
•
Asutame valla tööbörsi vahendamaks vallaelanikele
teavet valla ettevõtete tööjõuvajadustest.
•
Muudame valla lehe apoliitiliseks.
•
Teeme vallavalitsusele ülesandeks koostöös valla
ettevõtete ja mittetulundusühingutega tuua valda eurorahad.
•
Suurendame valla ettevõtete rolli valla tellimuste
täitmisel.
VALDA SAAB JUHTIDA AUSALT, AVATULT JA HOOLIVALT!

Lagedi piirkonnas:
Aitame leida tagastamatuid rahalisi
ressursse Lagedi kooli renoveerimiseks ja spordihoone ehitamiseks.

Peetri – Assaku piirkonnas:
Hoidume piirkonna liigtihedast
asustamisest, arendustegevuste
korral konsulteerime piirkonna
elanikega.
Võtame Peetri piirkonna elanike ja
arendajate vaheliste probleemide
lahendamise vallavalitsuse kontrolli
alla.
Erilist tähelepanu pöörame liikluse
korraldamisele.

Jüri piirkonnas:
Viime lõpuni Jüri ja Jüri lähiala
detailplaneeringu.
Rajame Jüri ja selle ümbruse asumite
kergliiklusteede võrgustiku.
Renoveerime Aaviku kanalisatsiooni
ja ühendame selle Jüri üldise
kanalisatsiooniga.

Algatame lasteaaia ehitamise.
Ehitame Linnu tee äärde kergliiklustee, ühendades selle Jõelähtme valla
poolt Loo alevikuni kavandatuga.
Ehitame välja Ülejõe tänavavalgustuse teise etapi.

Vaida piirkonnas:
Algatame Vaida üldplaneeringu
koostamise. Rekonstrueerime
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning
rajame veepuhastusjaama.
Vaida aleviku keskusehoone
ehitamine – ruumid kohalikuks
ühistegevuseks aleviku keskuses (sh
MTÜ tegevuseks ning
noortekeskuseks), lisaruumid
raamatukogule (hoidla).
Rajame Vaida alevikku avaliku
kasutusega parke, mänguväljakuid ja
puhkealasid.

Aitame kaasa Andrekse arendusprobleemide lahendamisele.

Rohkem infot www.irl.ee

