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Mihhail Kõlvart
Tallinna linnapea, 
Keskerakonna
linnapeakandidaat

Tallinlased on meile usaldanud 
pealinna juhtimist. Ühelt poolt 
on see suur tunnustus ja au, 
teisalt aga vastutus ning usal-
duskrediit, mida tuleb iga päev 
õigustada.

Tallinna areng on olnud stabiil-
ne ja järjepidev, oleme suut-
nud vältida liigseid hüppeid 
ühes või teises suunas ning 
hoida linna finantsseisu korras. 
Oleme alati esikohale seadnud 
selle, et Tallinn oma inimesi 
aitaks, olgu siis süsteemsete 
meetmetega või operatiivselt 
kriisiolukorras.

Samas ei ole meie meeskon-
nale pealinnas võimul püsimine 

olnud kunagi eesmärk omaette.

Meil on teistlaadi sihid. Oleme 
valmis pakkuma oma näge-
must linna arengust ja tallin-
lased otsustavad ise, kas nad 
on valmis meid usaldama neid 
plaane ellu viima.

Me läheme valimistele võitma. 
Meil on tugev meeskond, kel on 
strateegiline visioon ja reaalne 
kogemus. Olen veendunud, et 
ka linnaelanikud on viimase 
paari aasta jooksul märganud 
Tallinna positiivseid muutusi 
ja arenguid ning oskavad teha 
nii õigeid järeldusi kui ka õiget 
valikut.

Teie ees on vaid mõned 
olulised punktid, mille eest 
Keskerakond soovib järgmised 
neli aastat seista. Lisaks on 
igas linnaosas olulised pro-
jektid, omad mured ja kitsas-
kohad, mida soovime lahen-
dada. Just meil on selleks 
kõige kogenumad kandidaa-
did – abilinnapead, linnaosa 
vanemad, aga ka haridusjuhid, 
tervishoiuspetsialistid, kogu-
konna aktiivsed liikmed ning 
loomulikult Tallinna popu-
laarseim linnapeakandidaat 
Mihhail Kõlvart.

Keskerakonna aastaid kest-
nud kõrge toetus pealinnas ei 
ole tulnud lubaduste najalt. 
Tõenäoliselt ei ole tänavugi 
Sinu, hea valija, lemmik luge-

misvaraks see või mõni teine 
valimisplatvorm. 

See on kahtlemata abiks, kuid 
valiku peab tegema nii südame 
kui ka mõistusega, toetudes 
nähtule ja kuuldule. Toeta neid 
inimesi, kellel on muu eesmärk 
kui vaid võimule pääsemine ja 
senise lõhkumine.

Kui soovid, et oma tänast tööd 
jätkaks Tallinna linnapea, et 
jätkuksid Sinu jaoks olulised 
tegemised ja tööd ning soovid 
usaldada linna ja linnaosasid 
juhtima inimesed, kes eten-
duste asemel tegelevad linna 
are damisega, on valik lihtne. 
Mine kindlasti hääletama ja vali 
Keskerakond. Vali linnapeaks 
Mihhail Kõlvart!

Andre Hanimägi                               
Tallinna valimisplatvormi 

toimkonna juht, 
Keskerakonna peasekretär
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Hea lugeja!

Hea linnakodanik!
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Eakatele

n Tõstame eakatele makstava pensionilisa 200 
       euroni.
n Võimaldame eakatele tasuta basseini külastusi. 
n Arvestame linnaplaneeringutes ning erinevate          
       projektide puhul eakate võimaluste ja vajadustega. 
n Ehitame Iru õenduskodu.
n Vähendame vähekindlustatud inimeste 
       omaosalust hooldusteenuste eest tasumisel.
n Arendame kortermajade hoove, arvestades 
       eakate vajadusi õues liikumisel. 
n Jätkame ravimihüvitise maksmist.
n Arendame koduteenuseid. 
n Laiendame häirenupu teenuse saajate ringi.
n Käivitame gaasiohutuse programmi, jätkame 
       kodude tuleohutuks muutmist. 
n Parandame eakate nõukogu tegevust 
       linnaosades ja teeme nendega igakülgset 
       koostööd.
n Jätkame eakatele suunatud tasuta üritustega, 
       sealhulgas kinoseanssidega.
n Ehitame seenioridele kaasaegseid ja ligi-
       pääsetavaid linnakortereid koos vajalike 
       teenustega. 
n Rekonstrueerime linnaosade päevakeskused. 
n Ehitame Lasnamäele uue sotsiaalkeskuse.
n Kavandame tegevusi loomaks koostöös riigiga 
       meetmed viiekordsetele majadele lifti 
       ehitamiseks.

Peredele 

n Maksame alates teisest klassist iga koolis käiva 
       lapse kohta perele 100 eurot õppeaasta alguses.
n Maksame esimesse klassi astujatele 
       ranitsatoetust 320 euro ulatuses ühes osas.
n Koostöös riigiga võimaldame Tallinnas kõikidele 
       pealinnas elavatele lastele tasuta lasteaiakoha.
n Laiendame tasuta huvihariduse kättesaadavust.
n    Laiendame lasterikaste perede toetamise 
       süsteem.
n Jätkame tasuta toidu pakkumist koolides ja 
       lasteaedades, teeme toidu valiku rikkalikumaks 
       ja tervislikumaks. Suurendame mahetoidu 
       osakaalu.
n Tagame algkooliõpilastele kaks komplekti 
       õpikuid ranitsa kaalu vähendamiseks.
n Loome tugiprogrammi vanematele, kel sünnivad 
       mitmikud.
n Tõstame sünnitoetust, et aidata lapsevanemaid 
       esmaste suurte kulude katmisel.

n Tõstame linna panust erivajadusega lastele 
       tugiteenuste (tugiisik, lapsehoid, sotsiaal-
       transport) osutamisel.
n Lisame avalikele ja lasteaedade mänguvälja-
       kutele atraktsioonid erivajadustega lastele.
n Jätkame lastele mõeldud koduarsti brigaadi 
       projektiga. 
n Jätkame vanemluse õppeprogrammide 
       pakkumisega lapsevanematele.
n Mitmekesistame lastele ja nende vanematele 
       suunatud tasuta vaba aja veetmise võimalusi.
n Kavandame koostöös riigiga meetmed 
       viiekordsetele majadele lifti ehitamiseks.

Lastele ja noortele

n Jätkame eri vanuses lastele sobivate mängu-
       väljakute uuendamise ja ehitamisega.
n Panustame liikumisvõimaluste arendamisse 
       kodu lähedal, lisame juurde välitrenažööre ja 
       arendame terviseradade võrgustikku.
n Parandame mänguväljakutel valgustust, lisame 
       valgustust väljakutele, kus see veel puudub.
n Täiendame mänguväljakuid arvestades 
       erivajadustega lastega.
n Ehitame senisest enam ekstreemspordiväljakuid 
       teismelistele, sh rulaparke ja pumptracki radasid.
n Rajame Tallinnasse ekstreemspordihalli.
n Kaasajastame noortekeskused, lisame erinevaid 
       workshoppe ja kursuseid.
n Toetame noorteühingute ja -volikogu tegevust, 
       suurendame noorte kaasamist.
n Parandame noorte tööturu valmidust ja 
       karjäärinõustamist, toetame noori praktikakoha 
       leidmisel.
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Peresõbralik Tallinn
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Tervisekeskused ja -teenused

n Ehitame kaasaegse ja uusi võimalusi pakkuva 
       Tallinna haigla.
n Vähendame vähekindlustatud inimeste 
       omaosalust hooldusteenuste tasumisel. 
n Jätkame laste koduarsti teenuse pakkumist. 
n Vähendame haiglas pikaajaliselt viibivate laste 
       vanematele vooditasu.
n Hoiame ja toetame tervisekeskuste 
       võrgustikku. 
n Jätkame COVID-19 kriisi ajal esimese 
       haiguspäeva hüvitamist.
n Seisame selle eest, et COVID-19 vastased 
       vaktsiinid oleksid jätkuvalt kõigile tasuta ja 
       kättesaadavad.
n Loome koostöös riigiga paremad ravi- 
       ja rehabilitatsioonivõimalused tegelemaks 
       sõltuvusprobleemidega.
n Panustame vaimse tervise hoidmisesse ja 
       parandame psühholoogi abi kättesaadavust.
n Jätkame projektiga, mis hõlbustab 
       insuldipatsiendi raviteekonda.
n Jätkame ravikindlustamata isikutele 
       meditsiiniteenuste pakkumist.

Sotsiaalteenused peredele

n Jätkame linna elamispindade ehitamist.
n Laiendame sotsiaaltranspordi teenuse 
       pakkumist.
n Vähendame vähekindlustatud inimeste 
       omaosalust hooldusteenuste tasumisel.
n Tõstame linna sotsiaaltöötajate 
       ja hooldustöötajate palkasid.
n Aitame korraldada töötutele ümberõpet.
n Toetame lapsehoolduspuhkuselt tulnud 
       vanemaid tööturule naasmisel.
n Jätkame tihedat koostööd Toidupangaga, 
       toetame nende tegevust.
n Toetame sotsiaalprogrammide väljatöötamist 
       ja kasutusele võtmist riskikäitumisega lastele ja 
       noortele.
n Arendame edasi lapsevanemate nõustamist ja 
       toetamist.
n Suurendame lapsevanema oskusi arendavaid 
       tasuta koolitusvõimalusi.
n Tagame peredele psühholoogilise nõustamise   
       võimalusi. 

Sotsiaalteenused erivajadustega linlastele

n Suurendame isikliku abistaja teenuse eelarvet.
n Teeme koostööd erinevate organisatsioonide 
       ja ühingutega erivajaduste inimeste murede 
       lahendamisel.
n Toetame ühistuid, et muuta kortermajad 
       ligipääsetavamaks piiratud liikumisvõimega 
       inimestele. 
n Linnaruumi kujundades arvestame erivaja-  
       dustega elanike vajadustega.
n Suurendame linna panust erivajadusega lastele 
       tugiteenuste (tugiisik, lapsehoid, sotsiaal-
       transport) osutamisel. 

Sotsiaalteenused eakatele 

n Rajame teenusmajad vanemaealistele ning 
       teistele abi vajavatele inimestele.
n Jätkame üksielavate pensionäride toetamist 
       abi- ja toidupakkidega.
n Võimaldame koduteenuse klientidele kontakti-
       vaba ja turvalist igapäevaostude tegemise 
       võimalust.
n Rajame kõikidesse linnaosadesse dementsete 
       päevahoiud.
n Laiendame sotsiaaltranspordi teenuse pakkumist.
n Toetame ühistuid, et muuta kortermajad 
       ligipääsetavaks piiratud liikumisvõimega 
       inimestele. 
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Tervishoid ja sotsiaalteenused
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Koolid ja huvikoolid

n Seisame selle eest, et lapsevanematel jääb 
       võimalus valida sobiva õppekeelega kool ja 
       lasteaed.
n Panustame rohkem eesti keele õpetamisse 
       muu õppekeelega koolides.
n Toetame muukeelsete laste eesti keele õpet 
       eestikeelsetes koolides.
n Ehitame huvikeskusele „Kullo“ uue hoone, kus 
       saame pakkuda ka kogukonnale vajalikke muid 
       teenuseid, muu hulgas avame raamatukogu.
n Ehitame Tallinna Nõmme Gümnaasiumi 
       põhikooli uue hoone ning renoveerime Kivimäe 
       ja Nõmme põhikooli.
n Renoveerime Tallinna Kunstikooli, Tallinna 
       Muusikakooli ja ehitame uue hoone Mustamäe 
       Laste Loomingu Majale.
n Rekonstrueerime Tallinna Täiskasvanute 
       Gümnaasiumi Lasnamäel.
n Ehitame valmis Jakob Westholmi Gümnaasiumi 
       ja Tallinna Reaalkooli juurdeehitused.
n Alustame Haaberstis Pikaliiva asumisse uue 
       munitsipaalüldhariduskooli rajamist.
n Alustame kõrgkoolide abil programmiga 
       tõstmiseks hariduse kvaliteeti Tallinna koolides 
       ja aitamaks noori tulevasel eriala valikul. 
n Maksame alates teisest klassist iga koolis käiva 
       lapse kohta perele 100 eurot õppeaasta alguses.
n Maksame esimesse klassi astujatele 
       ranitsatoetust 320 euro ulatuses ühes osas.
n Rajame koolide juurde rattaparklad.
n Toetame koole põnevate projektide ja algatuste 
       elluviimisel, mis panustavad õppeprogrammi 

n Panustame sportimisvõimaluste arendamisse 
       Tallinna randades.
n Loome juurde avalikke jalgrattaparklaid ning 
       aitame ühistuid jalgrataste hoiumajade 
       ehitamisel.
n Arvestame Tallinna rattastrateegiaga ning 
       rajame juurde rattateid.
n Panustame terviseradade korrashoidu, teeme 
       koostööd sihtasutusega Eesti Terviserajad.
n Toetame Tallinnas toimuvate suurte 
       rahvaspordiürituste ja rahvusvaheliste 
       spordisündmuste korraldamist.
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Sportlik linn

n Tõstame spordiklubidele makstava pearaha 
       suurust.
n Rekonstrueerime Herne tänaval asuva Tallinna 
       Spordihalli
n Rajame Tallinnasse ekstreemspordihalli.
n Rajame linnaosadesse rohkem muudetavate  
       raskustega välijõusaale ning lisame trenažööre.
n Avame koolistaadionid kõikidele linnaelanikele.
n Ehitame ekstreemspordi harrastamiseks 
       juurde rulaparke, pumptracki radasid jm.

       mitmekesisusse ning õpilaste teadmiste 
       laiendamisse.
n Õpetame koolides enam ettevõtlust ja 
       energeetika ning keskkonnaga seotud teemasid.
n Tagame algkooliõpilastele kaks komplekti 
       õpikuid ranitsa kaalu vähendamiseks.
n Töötame välja motivatsioonipaketid lasteaia ja 
       üldhariduskoolide õpetajatele.
n Pöörame eraldi rõhku virtuaalsele kiusamisele ja 
       internetiturvalisusele. 
n Laiendame “Tallinna talentide” programmi.
n Arendame noorte ja noorsootöötajate 
       digipädevusi.
n Parandame kultuuri kättesaadavust kooli-
       ealistele lastele.

Lasteaiad

n Koostöös riigiga võimaldame Tallinnas kõikidele 
       pealinnas elavatele lastele tasuta lasteaiakoha.
n Jätkame lasteaedade renoveerimist. Lähtume 
       eesmärgist, et kõik Tallinna lasteaiad vastaksid 
       aastaks 2030 kehtima uutele nõuetele.
n Parandame lasteaedade hoovi- ja mängualade 
       valgustust.
n Panustame rohkem eesti keele õpetamisse muu 
       õppekeelega lasteaedades.
n Toetame muukeelsete laste eesti keele õpet 
       eestikeelsetes lasteaedades.
n Jätkame lasteaias tasuta toidu pakkumist, 
       suurendame mahetoidu osakaalu.
n Töötame välja lapsevanemate nõustamise ja 
       toetamise süsteemid.

Kultuur, sport ja vaba aeg

Haridus ja huviharidus
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Kultuurne linn

n Renoveerime koostöös riigiga Tallinna 
       Linnahalli, muutes selle kaasaegseks kontserdi- 
       ja konverentsikeskuseks.
n Rajame koostöös riigiga filmilinnaku ehk Tallinn 
       Film Wonderlandi Põhja-Tallinnasse.
n Rajame koostöös erasektoriga Tallinnasse 
       meelelahutuspargi.
n Ehitame valmis Tallinna Linnateatri hoone 
       laienduse ning Põrgulava.
n Renoveerime Tallinna linnale kuuluvad 
       muuseumid ning kaasajastame ekspositsioone.

Jalakäijale

n Seame liikluses esikohale jalakäijate 
       turvalisuse.
n Jätkame mereäärsete promenaadide 
       väljaehitamist, avame Tallinna merele.
n Muudame Tallinna 15-minuti linnaks, kus 
       igapäevategevused ja -teenused on enamusele 
       elanikest 15 minuti jalgsikäigu kaugusel.
n Rajame kõnniteed tänavatele, kus need veel 
       puuduvad.
n Investeerime terviseradade võrgustiku 
       arendamisesse loomisesse.
n Vabastame jalakäijate ruumi segavatest 
       postidest ja muudest takistustest. Eelistame 
       linnaruumi liigendamisel haljastust.
n Linnaruumi kujundades arvestame 
       kõigi jalakäijate vajadustega, eriti eakatega, 
       erivajadustega elanike ning väikelapse 
       vanematega.
n Alustame sisetänavate ja hoovialade 
       uuendamist, et muuta need mugavaks 
       kõigile liiklejatele ja luua paremat linnaruumi.
n Teeme linnaruumi koolide ja lasteaedade 
       juures lapsesõbralikumaks ning 
       turvalisemaks.
n Investeerime liikluskoridore luues rohkem 
       haljastusse, pinkidesse ja prügikastidesse.
n Loome jalakäijatele turvalisemat linnaruumi   
       künniste, tõstetud ristmike, teekitsenduste ja 
       muude liiklust rahustavate meetmete abil.
n Teeme koostööd Eesti Raudteega, et muuta 
       raudteeületuskohad veelgi turvalisemaks. 
n Koostöös Eesti Raudteega muudame 
       raudteeületuskohad turvalisemaks.

Liikumine ja transport

n Töötame selle nimel, et Tallinn saaks
       UNESCO loovlinnade võrgustiku muusikalinnaks.
n Teeme koostööd riiklike ja eramuuseumidega 
       erinevate näituste ja sündmuste korraldamisel.
n Toetame Tallinnas toimuvate suurte 
       rahvaspordiürituste korraldamist.
n Jätkame Valgusfestivali traditsiooniga 
       Kadriorus ja laiendame seda üle linna.
n Korraldame jõuluüritusi kõikides linnaosades.
n Jätkame oluliste kultuurisündmuste toetamist.
n Toetame kogukondlike muuseumide 
       arendamist.

Ratturile

n Ehitame Tallinnas välja rattateede võrgustiku.
n Lähtume Tallinna rattastrateegiast ja kaasame 
       parimaid kohalikke ning välismaiseid linnaruumi 
       eksperte.
n Arvestame uute teeprojektide puhul ratturite 
       vajadustega ning loome neile sobiva linnaruumi.
n Mitmekordistame Tallinnas rattaparklate 
       arvu, loome suured rattaparklad ühis-
       transpordipeatustesse, sh rongipeatustesse.
n Asendame vananenud rattahoidjad uutega.
n Ehitame välja mugavad rattaühendused 
       Kesklinna ja kõigi teiste linnaosade vahel.
n Nõuame uusarendustelt rattaparklate 
       ja -hoiuruumide rajamist ning toetame 
       ühistuid rattamajade ehitusel.
n Soodustame rattaringluse arengut ja arendamist 
       erasektori poolt.
n Integreerime ratta- ja tõukeratta laenutuse 
       Tallinna ühistranspordi osaks. 
n Viime koolides- ja lasteaaedades sisse 
       rattasõiduõppe.
n Soodustame igapäevaseks kasutamiseks 
       mõeldud rataste soetamist. 
n Tõhustame koostööd politsei ja kohaliku 
       kogukonnaga rattavarguste ennetamiseks.
n Soodustame eakatel ratta kasutamist, 
       arvestades muu hulgas nendega vajadustega 
       rattateede rajamisel.
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Ühistransport

n Seisame jätkuvalt selle eest, et ühistransport 
       oleks pealinlastele tasuta.
n Toome Tallinna tänavatele metroobussid.
n Jätkame linnatranspordi keskkonnasõbralikuks 
       muutmist, soetame juurde mugavaid ja 
       keskkonnasõbralikke busse.
n Vahetame välja kõik bussiootepaviljonid uute ja 
       ilmastikukindlate vastu.
n Jätkame online infotabloode paigaldamist 
       ühistranspordi peatustesse.
n Võtame suuna, et igas ühissõidukis oleks 
       konditsioneer.
n Loome uusi ühistranspordiliine vastavalt 
       elanikkonna muutuvatele vajadustele.
n Laiendame bussiradade võrku, et ühistransport 
       oleks kiire ning turvaline.
n Ehitame välja uue trammiliini Vana-Sadamasse 
       ja alustame uute trammiliinide väljaarendamist. 
n Soetame uusi ja mugavaid tramme. 
n Alustame üleminekut elektritranspordile.
n Uuendame koostöös riigi- ja erasektoriga   
       peamised Tallinna ühistranspordiväravad – 
       lennujaam, bussijaam, rongijaam.  
n Muudame ühistranspordi inva- ja lapsevankri 
       sõbralikumaks. 
n Teeme invatranspordi kvaliteedihüpe, soetame 
       uued invabussid.
n Soetame uued koolibussid ja parandame nende 
       kasutamise kättesaadavust.

Pargid ja puhkealad

n Rajame putukaväila Põhja-Tallinnast 
       Haaberstini.
n Loome Lasnamäe, Pirita ja Kesklinna piirile 
       katkematu klindipargi.
n Investeerime Tallinna avalikesse randadesse, 
       muudame Pirita ranna Tallinna esindusrannaks. 
n Rekonstrueerime Pirita tee kaldakindlustused, 
       planeerime koostöös riigiga Kakumäe poolsaare 
       kindlustamist errosiooni eest.
n Panustame Tallinna Harku järve rannaala 
       arendamisse ja jälgime järve ökoloogilist 
       seisukorda.
n Jätkame Lasnamäe rohekoridori välja arendamist.
n Jätkame koerteväljakute rajamist ja uuendamist, 
       ehitame esimese kassiväljaku. 
n Täiendame ja uuendame linna parkides, 
       kalmistutel ja haljasaladel valgustust.
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n Parendame ja loome asumitesse uued 
       avalikud vabaaja veetmise kohad ning 
       võimalused tervisespordi harrastamiseks.
n Pimedal ja talvisel ajal panustame 
       talvevalgustusse. 
n Arendame Tallinnas pargikohvikute kultuuri. 
n Rajame asumitesse skväärid ja taskupargid.
n Puhastame Tallinna linnas olevad tiigid.
n Panustame talvel rohkelt jõuluvalgustusse ning 
       suvel lilledesse ja haljastusse.

Looduslik mitmekesisus

n Arendame Tallinna rohealadel looduslikku 
       mitmekesisust ja liigirikkust.
n Laiendame linna- ja kogukonnaaedade projekti.
n Jätkame Tallinna Botaanikaaia ja Tallinna 
       Loomaaia arendamist, ehitame loomaaeda 
       Pilvemetsa ja Tiigrioru, rajame Botaanikaaeda 
       uue külastuskeskuse ning uuendame rosaariumi.

n Jätkame turvalisi katsetusi iseliikuvate 
       bussidega, arendame innovatiivset 
       ühistransporti. 

Auto kasutajale

n Jätkame suure ja elanikele oluliste 
       liiklussõlmede ehitamist ja rekonstrueerimist: 
       sealhulgas Peterburi tee, Tulika tänav, 
       Rannamõisa tee, Tervise tänava pikendus.
n Rajame nutikaid foorisüsteeme, mis 
       võimaldavad säästlikumat ja kiiremat läbisõitu.
n Eelistame uute parkimiskohtade rajamisel 
       murukivi.
n Hoiame kvartalisisesed teed korras.
n Laiendame pargi-reisi võimalusi ja põimime 
       need mugava ühistranspordiga. 
n Investeerime teekatte märgistusse, lisame 
       elektroonilisi liiklusmärke, mis võimaldavad 
       paindlikumaid liikluslahendusi arvestades 
       asumite omapärasid.
n Alustame sisetänavate ja hoovialade 
       uuendamist, et muuta need mugavaks kõigile 
       liiklejatele ja luua paremat linnaruumi.
n Otsime võimalusi parkimismajade rajamiseks 
       koostöös erasektoriga.
n Teeme koostööd kaubanduskeskustega, et 
       võimaldada nende parklate kasutamist kohalike 
       elanike poolt.

Roheluses pealinn
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n Rekonstrueerime Kadrioru pargi ajaloolise 
       kasvuhoonekompleksi.
n Rajame linna uued niidualad.
n Suurendame hoovide roheliseks muutmise 
       toetust.
n Jätkame linnaloomade projekti, sh veiste 
       pidamist linna rohumaadel.
n Panustame enam puude hooldusesse.
n Jälgime ja kiirendame asendusistutuse  
       kohustuse täitmist.
n Teeme koostööd teiste Läänemere äärsete 
       pealinnadega merereostuse vähendamiseks ja 
       liigirikkuse tõstmiseks.

Pärandi hoidmine

n Jätkame Tallinna oluliste maamärkide, 
       sealhulgas kirikuhoonete valgustamist.
n Rajame pealinna enam mälestusmärke 
       meenutamaks Eesti suurkujusid.
n Toetame kirikute renoveerimist ja teeme 
       koostööd kogudustega.
n Toetame miljööalade restaureerimist läbi 
       renoveerimistoetuse.
n Pöörame erilist tähelepanu Tallinna Vanalinna 
       kaitsele ning miljööväärtuslike alade 
       terviklikkuse säilimisele.
n Töötame välja Tallinna Vanalinna 
       taaselavdamise kontseptsiooni. 

Eesti Keskerakonna valimisplatvorm Tallinnas 2021

Turvaline ja kaasav Tallinn

Linnajuhtimine ja elanike kaasamine

n Toetame innovatsiooni ning nutikate 
       lahenduste kasutusele võtmist linna 
       elukeskkonna parandamisel.
n Jätkame Tallinna kaasava eelarvega ning 
       suurendame selle mahtu.
n Tõstame kohaliku kogukonna olulisust kohalike 
       küsimuste lahendamisel. 
n Muudame linnaelanikele informatsiooni 
       kättesaadavamaks ja lihtsasti leitavamaks.
n Toetame rahvusvähemuste organisatsioone, 
       kaasame neid otsustusprotsessidesse.
n Jätkame pealinna elanikele linnameedias 
       vajaliku informatsiooni edastamist. 
n Kiirendame linna operatiivust elanikega 
       suhtlemisel. 
n Jätkame vabaühenduste toetamist nii rahaliselt 
       kui ka muu vajamineva abiga.
n Toetame noorteühingute ja -volikogude 
       tegevust, suurendame noorte kaasamist linna 
       küsimuste otsustamisse.

Koostöö korteriühistutega

n Toetame korteriühistuid elukeskkonna 
       parandamisel läbi “Hoovid korda”, “Roheline õu” 
       ja “Fassaadid korda” programmide.
n Ehitame magalarajoonides ümber hoovid, 
       korrastame parkimist ja parandame haljastust.
n Loome turvalisusele suunatud eraldi 
       toetuse turvakaamerata soetamiseks ja jätkame 
       tuleohutusele suunatud toetustega.
n Jätkame korteriomanike ja ühistujuhtide 
       koolitamist.
n Toetame korteriühistute vaidluskomisjoni 
       loomist riiklikul tasandil.

n Jätkame lepituskomisjoni tööd.
n Võimaldame linna toel ühistutel jätkata 
       parkimiskohtade ning rattamajade ehitamist.
n Aitame linnaosa elanikke haljastusjäätmete 
       utiliseerimisel.
n Toetame kortermajade elanike linnaaiandusega 
       tegelemist.
n Laiendame korteriühistutele mõeldud toetusi 
       garaažiühistutele.

Turvalisus

n Jätkame turvakaamerate paigaldamist linna 
       avalikku ruumi.
n Panustame senisest veelgi enam lähisuhte-
       vägivalla ennetamisse ja ohvrite abistamisse.
n Töötame välja naabrite vahelise konfliktide 
       lahendamise teenuse.
n Laiendame naabrivalvet ja kohalike 
       kogukondade kaasamist turvalisuse tagamisse.
n Jätkame koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga 
       pealinnas turvalisuse tõstmisel.
n Toetame Politsei- ja Piirivalveameti ja 
       päästeameti vabatahtlikke motiveerimist ja 
       koolitamist.
n Parandame riskikommunikatsiooni, et 
       suurendada elanikkonna teadlikkust ohtudest ja 
       hädaolukordades käitumisest
n Toetame MUPOle suuremate õiguste andmist 
       turvalisuse tagamiseks.
n Soovime riigilt lisaõigusi müügi rangemaks 
       reguleerimiseks alkoholipoodides. 
n Taotleme seadusemuutmist, mis piirab alkoholi 
       müümist varahommikul.
n Suurendame pargivahtide arvu.
n Tõhustame koostööd politsei ja kohaliku 
       kogukonnaga rattavarguste ennetamiseks.
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n Ehitame ringmajanduse keskused, mis aitavad 
       kaasa jäätmete vähendamisele ja taaskasutusele.
n Tõstame jäätmete liigiti kogumise teadlikust ja 
       investeerime jäätmete liigiti kogumist 
       võimaldavate seadmete kasutusele võttu 
       (kompostrid, biojäätmete konteinerid).
n Jätkame ohtlike jäätmete kogumisringidega 
       linnaosades.
n Laiendamine prügi tasuta utiliseerimise 
       võimalusi tallinlastele.
n Muudame linnale kuuluvuad hooned energia-   
       tõhusamaks. Asendame vana tänavavalgustu-     

       sega uute ja energiatõhusate LED-lampidega.
n Aitame linnaosa elanikke haljastusjäätmete 
       utiliseerimisel.
n Algatame suletud Pääsküla prügila alale 
       päikeseelektrijaama detailplaneeringu.
n Hoiame fookuses vesinikutehnoloogiate 
       arenguid ja otsime teed nende kasutamiseks 
       Tallinnas.
n Alustame kaugjahutuse projektide elluviimist.
n Jätkame kaugkütte piirkondade laiendamist.
n Jätkame vee- ja kaugküttetorude renoveerimist.

n Panustame Tehnopoli kui targa majanduse 
       kasvulava arengusse.
n Toetame Tallinna Loomeinkubaatori edasist 
       arengut.
n Rajame filmilinnaku ehk Tallinn Film 
       Wonderlandi Põhja-Tallinnasse.
n Rajame koostöös erasektoriga Tallinnasse 
       meelelahutuspargi.
n Jätkame väikeettevõtjatele loodud 
       digilahenduste toetuse, välismessi- ja 
       messitoetusega, praktikajuhendaja ning 
       mittetulundustegevuste toetustega.
n Pakume ettevõtlusalast nõustamist ning 
       äriplaani ja finantsprognooside konsultatsiooni, 
       tööõigusalast nõustamist.
n Korraldame ettevõtjatele tasuta teabepäevi ja 
       koolitusi.

n Suurendame märgatavalt linnale kuuluvate 
       ettevõtete rolli.
n Toetame ettevõtjaid kriisidega toime tulemisel.
n Alustame töötajate tasuta õigusalase 
       nõustamisega.
n Töötame välja Tallinna Vanalinna 
       taaselavdamise kontseptsiooni. 
n Jätkame jõuliselt Tallinna kui turismisihtkoha 
       turundusega nii siseriiklikult kui ka lähiriikides 
       ning ülemaailmselt.
n Teeme Helsingiga koostööd nn kaksikpealinna 
       loomisel, mis tugevdab Tallinna atraktiivsust ja 
       konkurentsivõimet.
n Jätkame Visit Tallinn platvormi arendamist.
n Panustame linnaruumi kaunistamisse nii suvel 
       kui ka talvel, et muuta pealinn meie külalistele 
       veelgi atraktiivsemaks.

Jäätmemajandus ja energeetika

Ettevõtlus ja turism

Vali Kõlvart linnapeaks!
Toeta Keskerakonna meeskonda Tallinnas!


