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Lauri Luik
Teie esindaja Riigikogus

56 659 599
lauri.luik@riigikogu.ee

Ainsa põlise läänlasena Riigikogus on mulle kodumaa-
konna areng ning meie inimeste parem käekäik esma-
tähtsad. Olen otsustanud taas kandideerida, et seista 
Teie huvide eest.

• jätkan investeeringute toomist Läänemaale; 
• seisan selle eest, et Haapsalu Wiedemanni kooli-
 hoone saaks esinduslikku korda;
• toetan Haapsalu pingutusi 2012. a. juuniorite jalgpalli 
 EM-i edukal läbiviimisel;
• seisan kvaliteetse hariduse eest läbi haridusseadustiku
 korrastamise;
• pensionitõus ning vanemahüvitise süsteemi jätkumine
 on minu südameasjad.

Oleme Läänemaale toonud ca 650 000 eurot (10 mil-
jonit krooni) riigiinvesteeringuid haridus-, kultuuri- ja 
spordiobjektide arendamiseks. Lisaks europrojektidele 
on käimas ka saastekvootide müügist saadavate vahen-
dite investeerimine. Haapsalu Wiedemanni koolihoone 
korrastamine on üks näide kümnetest investeeringutest. 

Koostöös kohalike omavalitsustega oleme muutnud 
Läänemaa atraktiivsemaks ning paremaks elupaigaks. 
Kvaliteetse elukeskkonna loomine, kus on turvaline 
ning hea lapsi kasvatada, õppida, töötada ja elada, on 
jätkuvalt meie meeskonna prioriteet. Seisame Läänemaa 
huvide eest, võite kindel olla. 

Tulge kindlasti 6. märtsil valima ning teeme üheskoos 
Läänemaa veelgi paremaks. 

Palun tutvuge lähemalt Läänemaale toodud investeerin-
gute, tehtud töö ning tulevikuplaanidega minu kodulehel: 
www.lauriluik.ee.

Austusega

Lugupeetud läänlane Hea inimene

6. märtsil toimuvad Riigikogu valimised. Läänemaalt 
kandideerib Reformierakonna ridades parlamenti ka 
Lauri Luik.

Lauri on olnud Reformierakonna liige 11 aastat. 
Ta juhtis aktiivselt erakonna noorteorganisatsiooni 
ning on Reformierakonna juhatuse liige. Lauri on 
ka erakonna Läänemaa organisatisooni esimees. 
Viimased neli aastat on ta teinud tubli tööd Riigikogu 
kultuurikomisjonis.

Riigikogu liikmena on Lauri näidanud, et ka suhteliselt 
noor inimene saab vastutusrikka ametiga edukalt 
hakkama- tarvis on teadmisi, tahet ning julget 
pealehakkamist. 

Tublist tööst annavad tunnistust mitmed Lääne-Eestisse 
toodud investeeringud ning Eesti inimeste jaoks 
olulised otsused, mille valitsuskoalitsiooniga viimastel 
aastatel vastu võtsime. Näiteks vanemahüvitise 
perioodi pikendamine pooleteise aastani, pensionite 
hoidmine ning läbi range eelarvepoliitika tugeva ja 
stabiilse majanduskeskkonna loomine tagamaks 
ülemineku eurole. Need on vaid mõned näited 
tähtsatest otsustest.

Eesti vajab tublisid ja hakkajaid inimesi, kes meie 
elu edasi viivad. Lauri on töökas ja sihikindel poliitik, 
kellele võib kindel olla.

Lugupidamisega
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Andrus Ansip
Reformierakonna 
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