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Koalitsioonileping 
 
Rae vald, Jüri                                      24.10.2017 
 
 
Eesti Reformierakonna Rae Piirkondlik Organisatsioon ühelt poolt ning Isamaa 
ja Res Publica Liidu Rae osakond teiselt poolt, olles saanud vallaelanike poolt 
vajaliku mandaadi kohalike omavalitsuste valimistel 15. oktoobril 2017. aastal, on 
kokku leppinud ühises võimu teostamises Rae vallas.  
 
Kokkuleppe objektiks on seadusliku võimu elluviimine Rae vallas.  
 
Kokkuleppe sisuks on:  

o võimu teostamisel Rae valla kodanike heaolule suunatud jätkusuutliku 
arengu kindlustamine; 

o kodanikuühiskonnale omaste otsustusprotsesside järgimine; 
o seadustes ja valla arengudokumentides ning käesolevas kokkuleppes 

toodud  vallajuhtimise põhimõtete, arengusuundade ning prioriteetide ja 
eesmärkide elluviimine; 

o vallavara optimaalne ja heaperemehelik majandamine. 
 

1. VALLAJUHTIMISE PÕHIMÕTTED 
 

1.1 Teenindame vallaelanikke ja kliente kõrgel professionaalsel tasemel 
 

1.1.1 Keskendume avalike teenuste osutamisele ja nende kvaliteedi 
parandamisele. 
 

1.2 Töötame valla arengudokumentide alusel ning tagame nende 
kaasajastamise vastavalt valla arengule ja seadusandlusele.  

 Rae valla arengukava 2016-2025. 

 Rae valla 2018-2021 aastate eelarvestrateegia. 

 Rae valla üldplaneering. 

 Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade 
üldplaneering. 

 Rae valla noorte ettevõtlikkuse arengukava.  

 Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise 
arendamise kava aastateks 2017-2028. 

 Valmiv Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering. 

 2018 aastal koostatav ja iga kahe aasta tagant uuendatav teehoiukava. 
 

1.3 Eelarve tasakaalu hoidmiseks ja tulubaasi suurendamiseks ning valla 
jätkusuutliku arengu tagamiseks lähtume järgmistest põhimõtetest. 
 

1.3.1 Konservatiivse eelarvepoliitika järgimisega tagame Rae valla eelarve kulude 
ja tulude tasakaalu. 

1.3.2 Valla põhiülesannete täitmiseks mittevajaliku vara anname tulu teenimise 
eesmärgil rendile või võõrandame. 
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1.3.3 Vajalike investeeringute katteks väärtustame eelnevalt läbi 
planeerimistegevuse vallale kuulvad kinnistud ning seejärel võõrandame 
enampakkumistel.  

1.3.4 Kodanikualgatuslike MTÜ-de (aleviku-, asumite ja külaseltsid, korteri- ja 
majaühistud jt) elukeskkonna parandamiseks tehtavatest investeeringutest 
on eelistatud vallaväliste rahastajate poolt rahastatud projektide 
kaasrahastamine valla eelarvest.    

 
1.4 Rakendame vallas osalusdemokraatlikke otsustusmehhanisme ja pakume 

kvaliteetset teenindust 
 

1.4.1 Jätkame küla- ja alevikuvanemate, korteriühistute esindajate, ettevõtjate 
ning noorte ja  eakate, spordi jt organisatsioonide esindajate kaasamist läbi 
nende informeerimise ja nendega konsulteerimise valla elu planeerimisse ja 
otsuste tegemise protsessidesse.    

1.4.2 Parandame jätkuvalt vallajuhtimise kvaliteeti ja avatust. Koolitame jätkuvalt 
volikogu liikmeid ning vallavalitsuse ametnikke ja arendame head 
kliendisuhtlust ning tagame ametnikele motiveeriva palga, et vallavalitsuses 
töötaksid oma eriala hästi tundvad inimesed. 

1.4.3 Tagame vallaelanikele piisava teabe vallavalitsuse ja -volikogu tegevuse 
kohta valla kodulehe, infolehe Rae Sõnumid, teabevoldikute ja teiste, 
sealhulgas sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Valla infolehte Rae Sõnumid 
levitame tasuta igasse Rae valla leibkonna postkasti korra kuus ning 
jätkame Rae Sõnumite portaali arendamist. 

1.4.4 Arendame vallas e-teenuseid, eesmärgiga laiendada e-teenuste 
kasutusvaldkondi, muutes teenused kättesaadavamaks ja valla elanikele 
mugavamaks ning lihtsamaks. 

 

2. ARENGUSUUNAD, PRIORITEEDID JA EESMÄRGID 
AASTATEL 2017-2021 

 
2.1 Haridusvõrk ja –korraldus 

 
2.1.1 Kindlustame igale lapsele kodulähedase lasteaia- ja koolikoha, selleks: 

 rajame Järvekülla vähemalt 180-kohalise ja Peetrisse vähemalt                      
120-kohalise lasteaia; 

 koostöös arendajatega ehitame Uuesallu 100 kohalise lasteaia; 

 ehitame Järvekülla uue põhikooli koos jalgpallihalliga; 

 laiendame Jüri gümnaasiumi ja rajame Peetri kanti gümnaasiumi; 

 jätkame lasteaedade rekonstrueerimist ja mängualade ajakohastamist;  

 planeerime Rae külla kooli, lasteaia ja selle juurde sobiliku avaliku ruumi. 
2.1.2 Toetame valla eelarvest valla laste sõitmist valda läbivatel maakonna 

avalikel liinidel, sh sõidul pealinna. 
2.1.3 Võimaldame kõigile valla koolide õpilastele ujumisõppe igal õppeaastal.  
2.1.4 Lapse arengu toetamiseks tagame lasteaedades ja koolides 

tugispetsialistide teenuse. 
2.1.5 Ostame koolidesse uut spordivarustust – suusad, uisud jne. 
2.1.6 Jätkame ranitsatoetuse maksmist. 
2.1.7 Jätkame lasteaia- ja kooliõpetajate ning tugipersonali iga-aastase 

palgatõusuga, et tagada motiveeriv töötasu. Väärtustame õpetajate 
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enesearendamist ja kvalifikatsiooni tõstmist. Maksame kooliõpetajale valla 
eelarvest lisaks vähemalt 40 eurot kuus. 

2.1.8 Võimaldame alates teisest lapsest lasteaia kohatasu soodustust – pere teise 
lapse lasteaia kohatasu on pool esimese lapse omast ning alates 
kolmandast lapsest katab kogu kohatasu vald. 

2.1.9 Jätkame koduse mudilase toetuse maksmist kuni lapse kolmeaastaseks 
saamiseni ka juhul, kui lapsevanem loobub lasteaiakohast. 

2.1.10 Jätkame lastehoiu- ja eralasteaiatoetuste maksmist. 
2.1.11 Loome Rae valla vabaõhulasteaia, kus saab osaleda iga lasteaias käiv laps. 

 
2.2 Noored, huviharidus ja sport 

 
2.2.1 Jätkame noortekeskuste tegevuse laiendamist ja tingimuste parandamist 

kogu vallas, selleks: 

 rajame Peetri noortekeskuse ja noorteala;  

 rajame Lagedi noortekeskuse. 
2.2.2 Toetame noortevolikogu tööd ja kaasame noored aktiivselt valla juhtimisse. 
2.2.3 Koostöös noortega loome noortekohviku ja -pidude sarja. 
2.2.4 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 meisterlikkuse koefitsiendi lastele, 
kes osalevad Eesti meistrivõistlustel. 

2.2.5 Jätkame laste- ja noortelaagri kuluhüvitise maksmist. 
2.2.6 Toetame noori B-kategooria autojuhilubade saamisel. 
2.2.7 Jätkame Rae Huvialakooli kaunite kunstide ja spordiosa tegevuse 

laiendamist. 
2.2.8 Edendame noorte ja ettevõtjate koostööd, toetame noorte tööbörsi 

arendamist. 
2.2.9 Loome noortele idufirmainkubaatori, kus saab teavet ja informatsiooni 

vahetada, kus räägitakse toetustest ja stardirahadest ning kus toimuvad ka 
koolituste sarjad ja juhendatakse õpilasfirmade loomisel. 

2.2.10 Jätkame õpilasmaleva, sh ööbimistega malevate korraldamist, suurendame 
osalejate arvu. 

2.2.11 Rajame: 

 Rae külla mitmeotstarbelise spordiväljaku; 

 Jüri gümnaasiumi juurde uue täismõõtmetes staadioni; 

 Järveküla piirkonda uue kooli juurde spordiväljaku ja spordisaali; 

 igasse külla jõu- ja mänguväljakud; 

 Lagedi spordiväljakule jõulinnaku ja rulapargi; 

 koostöös eraettevõtjatega tenniseväljakud (sh siseväljakud). 
2.2.12 Jätkame: 

 Rae valla mängudega; 

 koolide juures iga-aastast liuväljade ja suusaradade tegemist; 

 Kurna pargi korrastustöödega; arendame edasi 2017. aastal rajatud 
kettagolfi ala  ja taastame väärtuslikud mõisatiigid; 

 Jüri Terviseradade arendamist; 

 Mõigu terviseradade ja Pirita-Ülemiste kanali matkaraja arendamist. 
2.2.13 Tunnustame oma valla sportlasi, sh spordiveterane. 
2.2.14 Osaleme aktiivselt valdade tali- ja suvemängudel, motiveerime oma 

sportlasi. 
2.2.15 Loome eakatele spordiringid/spordiürituste sarja. 
2.2.16 Laiendame välispordi võimalusi (kabe, male, vibu, lauatennis) koolide juurde. 
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2.2.17 Jätkame Aavikule mäesuusakeskuse ehitamist ja selle arendamist viisil, et 
sinna saaks kerkida ka BMXi- ja mägirattarada, vibuplats, wakepark  ja palju 
muud. 

 
2.3 Elukeskond, kultuur ja kogukond 

 
2.3.1 Mitmekesistame avalikku ruumi –  rajame Jürisse ja Peetrisse keskväljakud, 

mis pakuvad uusi võimalusi vaba aja veetmiseks. 
2.3.2 Rajame Peetri pargi. 
2.3.3 Rajame Ülemiste järve promenaadi. 
2.3.4 Arendame Jüri ujumiskohas Vaskjala muuli juures välja kaasaegse 

puhkeala. 
2.3.5 Toetame Uuesalu Liivajärve puhkeala väljaarendamist. 
2.3.6 Rajame valla alevikesse koerte jalutusväljakud. 
2.3.7 Toetame koolide avamist kogukonnakeskustena, võimaldame 

kogukondadele koolides ja lasteaedades kino- ja seltsiõhtute korraldamist. 
2.3.8 Jätkame Rae Kultuurikeskuse tegevusi üle valla ning viime kultuuri ja kunsti 

igasse kanti. 
2.3.9 Käivitame Rae kultuurimängud „Eesti Vabariik 100“. 
2.3.10 Rajame Jürisse vabaõhulava suvisteks kultuuri- ja meelelahutusüritusteks. 
2.3.11 Jätkame Rae koolimaja arendamist loomeresidentuurina. 
2.3.12 Toetame Assaku veski arendamist piirkonna külakeskuseks ja hobiveskiks, 

kus kogukond saab üheskoos kultuuri, kunsti ja teiste hobidega tegeleda. 
2.3.13 Jätkame külade ühistegevuse toetamist, et suureneks kogukonnatunne ja 

turvalisus. 
2.3.14 Pakume eakatele neli korda aastas ühiseid kultuuriväljasõite. 
2.3.15 Toetame elukestvat õpet loengute, kohtumisõhtute ja seltsitegevuse kaudu. 
2.3.16 Otsime võimalusi Väärikate ülikooli Rae filiaali avamiseks. 
2.3.17 Võimaldame valla eakatel soodustingimustel käia ujulas ja jõusaalis. 
2.3.18 Toetame eakatele suunatud terviseedendusprojekte. 
2.3.19 Jätkame traditsiooniliste ettevõtmiste toetamist: Memme-Taadi klubi, 

jõulupidu, tervisevõimlemine. 
2.3.20 Toome eakate tähtpäevatoetuse varasemaks, 80. eluaastale. 
2.3.21 Tunnustame pikaajalist kooselu, tähistame pidulikult abieluaastapäevi alates 

kuldpulmadest. 
 
2.4 Tervishoid, sotsiaalvaldkonna teenused ja toetused 

 
2.4.1 Rajame Jüri ja Peetri perearstikeskused, kus on ämmaemand, füsioterapeut, 

hambaarst ja apteek. Toetame Lagedi ja Vaida perearstipunktide ja 
hambaravikabinettide tegevuse jätkumist. 

2.4.2 Loome sotsiaalkeskuse, kus on eakatele päevakeskus ja erivajadustega 
inimeste päevahoid. 

2.4.3 Jätkame sünnitoetuse maksmist. 
2.4.4 Toetame erivajadustega laste peresid vajaduspõhiselt. 
2.4.5 Jätkame sotsiaaltoetuste maksmist, tõstame eaka ja puudega inimese 

ravimi- ja/või hambaravitoetuse 100 euroni aastas. 
2.4.6 Tagame sotsiaalteenused kogu vallas (sh kodu- ja üldhooldusteenused, 

turvakodu-, varjupaiga-, tugiisiku- jpt teenused). 
2.4.7 Planeerime koostöös erasektoriga uue hooldekodu. 
2.4.8 Arendame välja paindliku ja vajaduspõhise sotsiaaltranspordisüsteemi nii 

eakatele kui ka erivajadustega inimestele. 
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2.4.9 Jätkame beebiteki ja nimelise hõbelusika kinkimise traditsiooni meie kõige 
väiksematele vallakodanikele. 

 
2.5 Teehoid, taristud, kinnisvara ja ühistransport 

 
2.5.1 Rekonstrueerime ja rajame teed, tänavad ja tänavalgustuse vastavalt valla 

eelarvestrateegias toodud teehoiuinvesteeringute kavale. Pärast eraldi 
teehoiukava koostamist lähtume seal toodust. 

2.5.2 Koostatavas teehoiukavas kavandame kõikidele koole teenindavate busside 
marsruutidele mustkattega teed.  

2.5.3 Jätkame kergliiklusteede ehitamist: Aaviku-Patika-Veskitaguse-Vaida; Rae 
küla-Assaku; Jüri-Lagedi; Lagedi-Tuulevälja; Vaida-Aruvalla; Turu tee; 
Kindluse tee; Vana-Järveküla tee ja Aruküla tee (Veskitaguse-Seli lõik) 
lõikudel ning rajame Jüri-Aaviku kergliiklustee valgustuse. 

2.5.4 Lahendame poolikute arendusalade teede ja tänavavalgustuse murekohad 
koostöös piirkonna elanikega. 

2.5.5 Vaatame koostöös Maanteeametiga üle müraseinte rajamise vajaduse. 
2.5.6 Toome koostöös ettevõtetega vajalikud teenused inimestele lähemale – 

pakiautomaadid Vaida ja Lagedi alevikesse.  
2.5.7 Toetame DigiMaa algatust viia ülikiire internetiühendus kõikidesse valla 

piirkondadesse ja kodudesse. 
2.5.8 Rajame koostöös elanikega ühiskanalisatsiooni neile arendusaladele, kus 

see arendajatel on jäänud tegemata. 
2.5.9 Korrastame vallale kuuluvad korterid, loome võimalused koostöös 

eraettevõtete ja riigiga uute munitsipaalkorterite rajamiseks. 
2.5.10 Rakendame uusarendustel ja uute tänavate rajamisel sõidukite liikumiskiirust 

piiravaid ja turvalisust tõstvaid meetmeid. Pöörame erilist tähelepanu 
olemasolevate ja uute bussipeatuste ja ülekäiguradade turvalisusele. 

2.5.11 Tihendame olemasolevaid ja avame uusi bussiliine, sh ühendame Uuesalu 
ühistranspordivõrguga.  

2.5.12 Leiame võimaluse tekitada huviringide teenindamiseks sobilikud 
bussiühendused, loome võimalused noorte ja eakate paremaks liikumiseks 
asulate vahel.  

2.5.13 Toetame uuenduslike lahenduste kasutuselevõttu ühistranspordis (sh 
keskkonnasäästlikud lahendused, tellimuspõhine ühistransport, isesõitvad 
bussid ja autod).  

2.5.14 Jätkame Ülemiste-Peetri-Jüri trammiliini rajamise plaanidega. 
2.5.15 Ühendame valla põhjapiirkonna asumid Tallinna jalgratta rendipostide ühtse 

süsteemiga. 
2.5.16 Tagame ühistranspordi ka Rail Balticu ehitamise ajal ja järgselt. Seisame 

selle eest, et raudteetrassi äärde kerkiksid tulevikus korralikud müratõkked. 
 
2.6 Planeerimine, haljastus ja heakord  

 
2.6.1 Seisame parema avaliku ruumi eest – pöörame enam tähelepanu 

planeerimisele, haljastusele, hooldusele jne. 
2.6.2 Jätkame valla tähtpäevadel avaliku ruumi kaunistamist kõikides valla 

kantides. 
2.6.3 Rohelisem Rae vald – koostame alevike ja suuremate asumite 

haljastusprojektid ning asume neid koos elanike ja arendajatega ellu viima. 
2.6.4 Rajame valla uued hooned nii, et energiasäästlikkus ja arhitektuurilised 

lahendused oleksid kooskõlas. Suurendame valla vanemate 
hoonete/korterite rekonstrueerimisel energiasäästlikkust. 
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2.6.5 Kanname hoolt, et uute elamualade planeerimisel kasutataks turvalise 
elukeskkonna planeerimise põhimõtteid. 

2.6.6 Tagame turvalisuse ja ennetame kuritegevust. Selleks jätkame head 
koostööd politsei ja naabrivalvega. Toetame naabrivalve liikumist ja 
abipolitseinike tegevust. 

2.6.7 Toetame valvekaamerate paigaldamist korteriühistute territooriumitele ja 
küladesse. 

2.6.8 Paigaldame koostöös politseiga kaamerad olulisematesse kohtadesse ja 
põhilistele liikumisteedele. 

 

3. VÕTAME POLIITILISE VASTUTUSE VALLA JUHTIMISES 
ALLJÄRGNEVALT 

 
3.1. Volikogu  

 
3.1.1. Volikogu esimehe kohale esitatakse Eesti Reformierakonna kandidaat. 
3.1.2. Volikogu aseesimehe kohale esitatakse Isamaa ja Res Publica Liidu 

kandidaat. 
3.1.3. Volikogus moodustatakse neli alatist komisjoni: 

 majandus- ja eelarvekomisjon, mille esimeheks esitatakse Isamaa ja Res 
Publica Liidu kandidaat; 

 haridus- ja kultuurikomisjon, mille esimeheks esitatakse Eesti 
Reformierakonna kandidaat;  

 tervishoiu- ja sotsiaalkomisjon, mille esimeheks esitatakse Eesti 
Reformierakonna kandidaat; 

 keskkonnakomisjon, mille esimeheks esitatakse Eesti Reformierakonna 
kandidaat; 

 revisjonikomisjon moodustatakse neljaliikmelisena. 
 

3.2. Vallavalitsus  
 

3.2.1. Vallavalitsus moodustatakse 4-liikmelisena. Vallavalitsuse liikmeteks on 
vallavanem ja  3 (kolm) abivallavanemat.  

3.2.2. Vallavanema ametikohale esitatakse Eesti Reformierakonna kandidaat. 
3.2.3. Vallavanema töötasuks määratakse 3700 eurot kuus. 
3.2.4. Ehitus- ja planeerimis- ning keskkonna valdkonda kureeriva abivallavanema 

ametikohale esitatakse Isamaa ja Res Publica Liidu kandidaat. 
3.2.5. Haridus- ja kultuuri ning sotsiaalhoolekande valdkonda kureeriva 

abivallavanema ametikohale esitatakse Eesti Reformierakonna kandidaat. 
3.2.6. Majandusvaldkond ja vallavara haldamist (sh valla ettevõtted, asutused ja 

sihtasutused) kureeriva abivallavanema ametikohale esitatakse Eesti 
Reformierakonna kandidaat.  

3.2.7. Abivallavanemate töötasuks määratakse 3000 eurot kuus. 
3.2.8. Vallavanemale ja abivallavanematele võimaldatakse auto kasutamine, 

kompenseeritakse autokütus kuni 750 liitrit kvartalis ning võimaldatakse 
mobiiltelefoni kasutamine. 
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4. MUUD STRUKTUURID JA KOKKULEPPED 

 
4.1. AS ELVESO nõukogu on kuni 6-liikmeline. Nõukogu esimeheks esitatakse Eesti 

Reformierakonna esindaja, nõukogu liikmeteks esitatakse 4 liiget Eesti 
Reformierakonna ja 2 liiget Isamaa ja Res Publica Liidu poolt. Nõukogu esimehe 
tasu on mitte rohkem kui 2 miinimumpalka, nõukogu liikme tasu on mitte rohkem 
kui 250.- eurot kuus.  

 
4.2. Valla esindajad liitudes, sihtasutustes ja sidusettevõtetes:   

 valla esindajateks EMOL-is on volikogu esimees ja vallavanem;  

 valla esindajateks HOL-is on volikogu aseesimees ja vallavanem;  

 valla esindajaks Ühistranspordikeskuses nimetatakse haridus- ja kultuuri 
ning sotsiaalhoolekande valdkonda  kureeriv abivallavanem.  

 

5. KOALITSIOONI TÖÖ KORRALDAMISE PÕHIMÕTTED 
 

5.1. Valla oluliste probleemide arutamiseks ja ühisseisukoha kujundamiseks korraldab 
koalitsioon regulaarselt vastavalt vajadusele, tavaliselt kord kuus 2-3 nädalat enne 
volikogu istungit, kummagi kokkuleppe osapoole liikmete ühiskoosolekuid. 
Koosolekul arutatu protokollitakse, kui osalejad seda vajalikuks peavad. 
Protokollid koostab volikogu esimees.  

 
 
Allkirjad: 
 
                                                  
/allkirjastatud digitaalselt/                                             /allkirjastatud digitaalselt/     
 
Mart Võrklaev                                                      Priit Põldmäe                                                                                                                                            
Eesti Reformierakond                                               Isamaa ja Res Publica Liit 
                                      


