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REFORMIERAKONNA PÕHIEESMÄRKIDEST LÄHTUV TEGE-

VUSKAVA RAE VALLA JUHTIMISEKS JA ARENDAMISEKS 

AASTATEL 2017–2021

Haritud koduvald

KINDLUSTAME igale lapsele kodulähedase lasteaia- ja koolikoha. 
Selleks:

RAJAME Järveküla lasteaia;

EHITAME Järvekülla uue põhikooli koos jalgpallihalliga;

LAIENDAME Jüri gümnaasiumi ja RAJAME Peetrisse gümnaasiumi;

JÄTKAME lasteaedade rekonstrueerimist ja mängualade ajako-
hastamist;

TASUME valla eelarvest laste õiguse eest maakonna avalikel 
liinidel sõita, nii oma vallas kui ka pealinnas;

VÕIMALDAME kõigile valla koolide õpilastele ujumisõppe IGAL 
õppeaastal;

OSTAME koolidesse uut spordivarustust – suusad, uisud jne;

JÄTKAME ranitsatoetuse maksmist;

JÄTKAME lasteaia- ja kooliõpetajate ning tugipersonali iga-aas-
tase palgatõusuga, et tagada motiveeriv töötasu. Alates 2017. 
aastast MAKSAME kooliõpetajale valla eelarvest lisaks vähemalt 
40 eurot kuus.

Lapsesõbralik koduvald

SOOSIME laste saamist ja kasvatamist. Selleks:

VÕIMALDAME alates teisest lapsest lasteaia kohatasu soodus-
tust – pere teise lapse lasteaia kohatasu on pool esimese lapse 
omast ning alates kolmandast lapsest katab kogu kohatasu vald;

JÄTKAME koduse mudilase toetuse maksmist kuni lapse 
kolmeaastaseks saamiseni ka juhul, kui lapsevanem loobub 
lasteaiakohast;

JÄTKAME hoiu- ja eralasteaiatoetuste maksmist;

LOOME Rae valla vabaõhulasteaia, kus saab osaleda iga lasteaias 
käiv laps;

JÄTKAME beebiteki ja nimelise hõbelusika kinkimise traditsiooni 
meie kõige väiksematele vallakodanikele.

Nooruslik koduvald

JÄTKAME noortekeskuste tegevuse laiendamist ja tingimuste 
parandamist kogu vallas;

RAJAME Peetri noortekeskuse ja noorteala;

RAJAME Lagedi noortekeskuse;

TOETAME noortevolikogu tööd ja kaasame noored aktiivselt valla 
juhtimisse;

KOOSTÖÖS noortega LOOME noortekohviku ja pidude sarja;

JÄTKAME noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitise maksmist;

 TÕSTAME hüvitise kuni 200 euroni lapse kohta aastas, kolme ja 
enama lapsega peredel kuni 250 euroni aastas. Lisame meister-
likkuse koefitsiendi lastele, kes osalevad Eesti meistrivõistlustel;

JÄTKAME laste- ja noortelaagri kuluhüvitise maksmist;

TOETAME noori B-kategooria autojuhilubade saamisel;

JÄTKAME Rae Huvialakooli kaunite kunstide ja spordiosa tege-
vuse laiendamist;

EDENDAME noorte ja ettevõtjate koostööd, TOETAME noorte 
tööbörsi arendamist;

LOOME noortele idufirmainkubaatori, kus saab teavet vahetada 
ja nõu koguda, kus räägitakse toetustest ja stardirahadest ning 
kus toimuvad ka koolituste sarjad ja juhendatakse õpilasfirmade 
loomisel;

JÄTKAME õpilasmaleva, sh ööbimistega malevate korraldamist, 
SUURENDAME osalejate arvu.

Sportlik koduvald

RAJAME
Peetri kanti jalgpalli sisehalli
Rae külla mitmeotstarbelise spordiväljaku
Jüri gümnaasiumi juurde uue täismõõtmetes staadioni
Järveküla piirkonda koos lisakoolikohtadega uue spordiväljaku ja 
spordisaali
igasse külla jõu- ja mänguväljakud
Lagedi spordiväljakule jõulinnaku ja rulapargi
koostöös eraettevõtjatega tenniseväljakud (sh siseväljakud)

JÄTKAME
Rae valla mängudega
koolide juures iga-aastast liuväljade ja suusaradade tegemist
Kurna pargi korrastustöödega; ARENDAME edasi 2017. aastal 
valmivat kettagolfi ala ja TAASTAME väärtuslikud mõisatiigid
Jüri Terviseradade arendamist
Mõigu terviseradade ja Pirita-Ülemiste kanali matkaraja aren-
damist
TUNNUSTAME oma valla sportlasi, sh spordiveterane;

OSALEME aktiivselt valdade tali- ja suvemängudel, MOTIVEERIME 
oma sportlasi;

LOOME eakatele spordiringid/spordiürituste sarja;

LAIENDAME välispordi võimalusi (kabe, male, vibu, lauatennis) 
koolide juurde ja JÄTKAME Aavikule mäesuusakeskuse ehitamist 
ja selle arendamist viisil, et sinna saaks kerkida ka BMXi- ja mägi-
rattarada, vibuplats ja palju muud
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MUUDAME avaliku ruumi paremaks – Jüris ja Peetris algab asum-
ikeskuste muutmine tõelisteks keskväljakuteks, mis pakuvad uusi 
võimalusi vaba aja veetmiseks;

TEEME TEOKS Ülemiste järve promenaadi;

ARENDAME Jüri ujumiskohast Vaskjala muuli juures välja kaas-
aegse puhkeala;

TOETAME Uuesalu Liivajärve puhkeala väljaarendamist;

TOETAME koolide avamist kogukonnakeskustena, VÕIMALDAME 
kogukondadele koolides ja lasteaedades kino- ja seltsiõhtute 
korraldamist;

JÄTKAME Rae Kultuurikeskuse tegevusi üle valla ning viime kultu-
uri ja kunsti igasse kanti;

KÄIVITAME Rae kultuurimängud „Eesti Vabariik 100“;

RAJAME Jürisse vabaõhulava suvisteks kultuuri- ja meelela-
hutusüritusteks;

KUJUNDAME Rae koolimajast pärandi- ja süvakultuurikeskuse;

TOETAME Assaku veski arendamist piirkonna külakeskuseks ja ho-
biveskiks, kus kogukond saab üheskoos kultuuri, kunsti ja teiste 
hobidega tegeleda.

RAJAME valla alevikesse koerte jalutusväljakud;

terve ja hooliv koduvald

RAJAME Jüri ja Peetri perearstikeskused, kus on ämmaemand, 
füsioterapeut, hambaarst ja apteek; TOETAME Lagedi ja Vaida 
perearstipunktide ja hambaravikabinettide tegevuse jätkumist;

LOOME sotsiaalkeskuse, kus on eakatele päevakeskus ja erivaja-
dustega inimeste päevahoid;

JÄTKAME sünnitoetuse maksmist;

TOETAME erivajadustega laste peresid vajaduspõhiselt;

JÄTKAME sotsiaaltoetuste maksmist,TÕSTAME eaka ja puudega 
inimese ravimi- ja/või hambaravitoetuse 100 euroni aastas;

TAGAME sotsiaalteenused kogu vallas (sh kodu- ja üldhooldust-
eenused, sotsiaaltranspordi-, turvakodu-, varjupaiga-, tugiisiku- 
jpt teenused);

PLANEERIME koostöös erasektoriga uue hooldekodu;

ARENDAME välja paindliku ja vajaduspõhise sotsiaaltrans-
pordisüsteemi nii eakatele kui ka erivajadustega inimestele.

korras teede ja tehnovõrkudega koduvald

KATAME koole teenindavate busside marsruudid mustkattega;

TOOME koostöös ettevõtetega vajalikud teenused inimestele 
lähemale – pakiautomaadid Vaida ja Lagedi alevikesse;

TOETAME DigiMaa algatust viia ülikiire internetiühendus kõi-
kidesse valla piirkondadesse ja kodudesse.

REKONSTRUEERIME ja RAJAME:

- JÜRI KANT

Laste tänava
Ehituse-Kasemäe-Rebase tänavate III etapi
Tammiku tee-Väljaku tänava ühendustee
Väljaku tänava
Tammiku tee
Kautjala tee
Aedlinna tee
Veskitaguse tee
Golfi tee ja Veskitaguse uue silla

- PEETRI KANT

Küti tee koos kõnnitee ja tänavavalgustusega
Niinesaare tee-Kuldala tee (asfaldi 2. kiht)
Peetri tee (Vana-Tartu mnt-Pargi tee)
Vägeva tee (Peetri-Lepiku tee)
Vana-Järveküla teed koos kergliiklustee ja tänavavalgustusega
Kodala piirkonna teed koos tänavavalgustusega
Väljaotsa tee koos kõnnitee ja tänavavalgustusega
Tammi tee koos kergliiklustee ja tänavavalgustusega
Peetri ja Pargi tee tänavavalgustuse

- LAGEDI KANT

Jõe tänava ja piirnevad tänavad koos tänavavalgustusega
Posti ja Side tänava
Liiva tee
tänavavalgustus raudteejaamast Posti tänavale
jalakäĳate silla
Raadiojaama tee
Kuuse tänava
Ülase tee tänavavalgustuse

- VAIDA KANT

Vaida aleviku uue tänavavalgustuse ja kõnniteed
Suursoo tee
Samblamäe tee
Piiguta tee

JÄTKAME kergliiklusteede ehitamist: EHITAME valmis Aaviku-Pati-
ka-Veskitaguse-Vaida, Rae küla-Assaku, Jüri-Lagedi, Lagedi-Tuu-
levälja, Vaida-Aruvalla, Turu tee, Kindluse tee, Vana-Järveküla tee 
ja Aruküla tee (Veskitaguse-Seli lõik) kergliiklusteed ning Jüri-Aa-
viku kergliiklustee valgustuse;

LAHENDAME poolikute arendusalade teede ja tänavavalgustuse 
murekohad koostöös piirkonna elanikega;

VAATAME koostöös maanteeametiga üle müraseinte rajamise 
vajaduse;

RAJAME koostöös elanikega ühiskanalisatsiooni neile arendusal-
adele, kus see arendajatel on jäänud tegemata.
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ühendatud koduvald

TIHENDAME olemasolevaid ja AVAME uusi bussiliine;

ÜHENDAME Uuesalu ühistranspordivõrguga;

LEIAME võimaluse tekitada huviringide teenindamiseks sobilikud 
bussiühendused, LOOME võimalused noorte ja eakate paremaks 
liikumiseks asulate vahel;

TOETAME uuenduslike lahenduste kasutuselevõttu ühistran 
pordis (sh keskkonnasäästlikud lahendused, tellimuspõhine ühis-
transport, isesõitvad bussid ja autod);

JÄTKAME Ülemiste-Peetri-Jüri trammiliini rajamise plaanidega;

ÜHINEME Tallinna jalgratta rendipostide ühtse süsteemiga;

TAGAME ühistranspordi ka Rail Balticu ehitamise ajal ja järgselt;

SEISAME selle eest, et raudteetrassi äärde kerkiksid tulevikus 
korralikud müratõkked.

korras ja roheline koduvald

SEISAME parema avaliku ruumi eest – PÖÖRAME enam 
tähelepanu planeerimisele, haljastusele, hooldusele jne; 

JÄTKAME valla tähtpäevadel avaliku ruumi kaunistamist 
kõikides valla kantides;

ROHELISEM Rae vald – KOOSTAME alevike ja suuremate 
asumite haljastusprojektid ning ASUME neid koos elanikega 
ellu viima;

JÄLGIME, et valla uute hoonete rajamisel oleksid ener-
giasäästlikkus ja arhitektuurilised lahendused kooskõlas, 
SUURENDAME valla vanemate hoonete/korterite rekon-
strueerimisel energiasäästlikkust;

KORRASTAME vallale kuuluvad korterid, LOOME VÕIMALUSED 
koostöös eraettevõtete ja riigiga uute munitsipaalkorterite 
rajamiseks.

avatud koduvald

ARENDAME edasi valla e-teenuseid;

PAKUME avatud ja sõbralikku vallajuhtimist; JAGAME 
pidevalt infot toimuva kohta valla kodulehel, Rae Sõnumite 
paberväljaandes ja portaalis ning valla sotsiaalmeedialeht-
edel (Facebookis, Instagramis), samuti arendame suhtlus-
kanaleid edasi;

KOOLITAME jätkuvalt ametnikke ja arendame head kliend-
isuhtlust ning tagame ametnikele motiveeriva palga, et val-
lavalitsuses töötaksid oma eriala hästi tundvad inimesed;

KAASAME elanikud vallaeelarve koostamisse: seame sisse 
kaasava eelarve printsiibi ehk suuname 20 000 eurot aastas 
kohaliku kogukonna määratavasse projekti;

JÄTKAME külade ühistegevuse toetamist, et suureneks 
kogukonnatunne ja turvalisus.

turvaline koduvald

RAKENDAME uusarendustel ja uute tänavate rajamisel sõidukite 
liikumiskiirust piiravaid ja turvalisust tõstvaid meetmeid;

KANNAME HOOLT, et uute elamualade planeerimisel kasutataks 
turvalise elukeskkonna planeerimise põhimõtteid;

TAGAME turvalisuse ja ENNETAME kuritegevust. Selleks JÄTKAME 
head koostööd politsei ja naabrivalvega. TOETAME naabrivalve 
liikumist ja abipolitseinike tegevust;

TOETAME valvekaamerate paigaldamist korteriühistute territoori-
umitele ja küladesse;

PAIGALDAME koostöös politseiga kaamerad olulisematesse 
kohtadesse ja põhilistele liikumisteedele.

väärikas koduvald

TAGAME sotsiaalteenused (sh kodu- ja üldhooldusteenused, 
sotsiaaltranspordi-, turvakodu-, varjupaiga-, tugiisiku- jpt 
teenused);

PAKUME eakatele neli korda aastas ühiseid kultuuriväl-
jasõite;

TOETAME elukestvat õpet loengute, kohtumisõhtute ja 
seltsitegevuse kaudu;

OTSIME võimalusi Väärikate ülikooli Rae filiaali avamiseks;

VÕIMALDAME soodustingimustel käia ujulas ja jõusaalis;

TOETAME eakatele suunatud terviseedendusprojekte;

JÄTKAME traditsiooniliste ettevõtmiste toetamist: 
Memme-Taadi klubi, jõulupidu, tervisevõimlemine;

TOOME eakate tähtpäevatoetuse varasemaks, 80. eluaas-
tale;

TUNNUSTAME pikaajalist kooselu, tähistame pidulikult ab-

ieluaastapäevi alates kuldpulmadest.


