Sotsiaaldemokraatide 100 päeva programm Tallinnas 2021
“Teeme ruumi uutele mõtetele ja inimestele”
Tahame, et kõik tallinlased teavad täpselt, millised on sotsiaaldemokraatide
otsused ja algatused, mida me soovime Tallinnas ellu viia esimese saja päeva
jooksul pärast valimisi. Need on konkreetsed sammud ja ideed, mille ellu
viimise nimel asume tööle kohe kui valija annab meile selleks võimaluse.
1. Muudame tänavad ohutuks ja mugavaks ning toome trammid igasse
linnaossa
● Vaatame üle kõik teedega seotud investeeringute plaanid linna pikaajalises
eelarvestrateegias. Kulukate ja autoliiklust soosivate läbimurrete, uute
teede ja ristmike laiendamise asemel soovime korda teha inimeste
kodutänavad.
● Lepime linnavalitsuses kokku täpse trammiteede võrgustiku rajamise
kava.
● Taaskäivitame esimesest päevast ettevalmistused Peatänava rajamiseks.
● Võtame Tallinna kõnniteede koristuse linna kohustuseks nii, et üle
linna oleks ühtlaselt tagatud korras ja ohutud kõnniteed igal aastaajal.
● Vähendame märkimisväärselt tolmu ja mustust linnas - eraldame
alates 2022. eelarvest rohkem raha Tallinna tänavate puhastamiseks.
Tagame kvaliteetse teehoolduse, et väheneks vajadus kasutada naastrehve.
● Töötame läbi ning määratleme, millistel tänavatel tuleb alandada
piirkiirus 30 km/h.
2. Viime ellu rattastrateegia
● Alustame esimesest päevast linnavalitsuses Tallinna rattastrateegia ellu
viimisega ning loome nelja aasta jooksul Põhjamaade eeskujul ohutu ja
kvaliteetse teedevõrgustiku nii jalakäijatele kui jalgratturitele.
3. Teeme korda lasteaiad ja koolid
● Kaotame lasteaia kohatasu.
● Kajastame eelarvestrateegias eesmärgi maksta lasteaiaõpetajale
kooliõpetajaga samaväärset palka ning tõstame nende palku samal ajal.
Tõstame õpetaja abide palga 75 protsendini õpetaja palgast ning
pikendame kõigi lasteaia ja kooli töötajate puhkuseid vähemalt 35
päevani.
● Teeme kava, mille alusel renoveerime kõik Tallinna lasteaiad ning
hindame renoveerimise vajadust koolides.
● Avame koolide välispordirajatised avalikuks kasutamiseks.

4. Parandame arstiabi ja sotsiaalteenuseid
● Kajastame eelarveastrateegias eakate pensionilisa tõusu 200 euroni.
● Liigume koheselt edasi Tallinna Haigla projektiga. Lepime riigiga kokku
haigla ehitamise rahastamise ning leiame haiglale Lasnamäel parema
asukoha nii logistiliselt kui ka keskkonnahoiu seisukohast.
● Asume koostöös arendajate ning ekspertidega läbirääkimistesse, et
töötada välja tegevused, mis soodustavad taskukohaste hindadega
üürimajade rajamist.
● Algatame Tallinnasse uue kaasaegse hooldekodu rajamise.
● Koostame tegevuskava, kuidas linn saab tagada tasuta interneti
püsiühenduse kõigile abivajajatele (nt lastega pered ja eakad) Tallinnas
ning näeme ette selleks vajalikud vahendid linna eelarvestrateegias.
5. Aitame luua töökohti, soodustades väikest ja keskmist ettevõtlust
● Algatame koostöös arendajatega tegevuskava koostamise, mille eesmärk
on muuta planeeringute, ehitus- ja tegevuslubade menetlemine palju
kiiremaks ja samas kogukonda kaasavamaks.
● Viime ellu Tallinna korruptsioonivastase strateegia. Lõpetame
erakondliku tegevuse rahastamise linnaeelarvest, allutame koheselt
linnameedia sõltumatule järelevalvele vältimaks erakondlikult kallutatud
info edastamist.
6. Viime ellu ööelustrateegia ja paneme tööle öölinnapea
● Algatame ööpäevaringselt kättesaadava valveperearstiteenuse loomise.
● Töötame välja plaani, mille alusel rajatakse linna piisavalt aastaringselt
avatud avalikke tasuta tualettruume.
● Asume arendama Tallinna ööelu ja paneme tööle öölinnapea.
● Koostame ja kooskõlastame vanalinna elanikega vanalinna arengukava,
mille eesmärk on hoida ära see, et vanalinnast kujuneb vaid massturismi
piirkond.
7. Käivitame neljapäevase töönädala ja kodanikupalga pilootprojektid
● Algatame koostöös ettevõtjate, ametiühingute ning teadusasutustega
neljapäevase töönädala pilootprojekti.
● Alustame ettevalmistusi kodanikupalga eksperimendi läbi viimiseks.

