TALLINLANE! ÄRA LASE ENDA TASKUST VARASTADA!!!

Tallinna linna korraldatav rahvaküsitlus on selge POPULISM, mida
tehakse nii 2013. aastal toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste
pärast kui ka seetõttu, et saaks tasutud osa võlast KESKERAKONNA
võlausaldajale. Linnakodaniku vaatevinklist on tegu VARGUSEGA
maksumaksja rahakotist.
ÄRA MINE ÕNGE! ASTU VASTU KODANIKE PETMISELE!
MILLEKS TALLINNA LINNAL „RAHA EI OLE“:
• 50 Tallinna lasteaeda ei vastanud 2011. aasta lõpu seisuga tuleohutusnõuetele (Põhja-Eesti Päästekeskuse sõnul saaks nõuetega vastavusse
viia 1,8 miljoni euro eest).
• Tallinna lasteaedade mänguväljakud ei vasta turvanõuetele, ekspertiis
mänguväljakutele telliti alles pärast ühe lapse hukkumist Tallinna Laagna
lasteaias.
• Tänavavalgustuselt on kärbitud enam kui miljoni euro võrra, linn on
valgustatud säästurežiimil (puudu miljon eurot).
• Paljud Tallinna tänavad on kohutavas seisukorras.
• Kalamaja lasteaed ootab juba mitukümmend aastat kapitaalremonti.
• Mahtra lasteaed on väga viletsas seisukorras.
• Eraomandis olevate huvialakoolide tegevust toetas linn vastavalt
finantseerimiskorrale taotluste alusel kuni 2009. aasta I poolaasta lõpuni,
edaspidi masust tingitud eelarveliste vahendite nappuse tõttu Tallinn
erahuvikoole ei toeta (vaja ca 500 000–600 000 eurot).

TALLINNAL AGA JAGUB RAHA SIIA:
• 2009. aasta abikampaanias kulus abipaketi reklaamimiseks ligi
128 000 eurot, puude ja kartulite endi peale ligi 32 000 eurot.
• 890 000 eurot maksis ÜHE purskkaevu ehitus Harjumäele.
• 25 000 eurot läks Tallinnale maksma e-valimiste vastase raamatu
trükkimine.
• Programmi “Tallinna munitsipaalsaunade korrastamine” toetati
8,5 miljoni euroga.
• Tallinn maksis mullu PBK-le üle 425 000 euro saadete edastamise
eest, sama kulu ka aastal 2012.
• Tallinna TV läheb linnale maksma ca 2,4 miljonit eurot igal aastal.

• Tallinna trammi- ja trollibussikoondise töötajate palgatõusuks ei leita
1,7 miljonit eurot.

• Ülelinnalise nädalalehe Pealinn/Stolitsa väljaandmine aastal 2011 –
548 042 eurot. Alanud aastal plaanib linn kulutada sellele sama suure
summa.

• Paljud lasteaiaõpetajad on sunnitud töötama alandatud töökoormusega.

• Tallinna linn on kõhnale rahakotile vaatamata leidnud raha, et saata
elanikele kallile kriitpaberile trükitud Tallinna TV reklaamid.

• Telliskivi tn ääres ei ole võimalik kõnniteed paarkümmend sentimeetrit
laiendada, et sinna rattarada teha, raha ei ole.
• Tramm nr 5 ei saa käigus hoida, sest raha ei ole.
• Mõne aasta eest põhjustas auklik asfalt lasteaias kaks tööõnnetust: üks
lasteaiatöötaja kukkus katki jalaluu, teine õlaluu. (Rõõmupesa lasteaiale
pole asfaldiraha.)
• Pääsupesa lasteaias antakse 1988. aastast (see on 24 aastat vana!) pärit
voodipesu vanematele pesta.
• Poska lasteaiale leiti remondiks raha alles siis, kui karniisitükid hakkasid
maja küljest hoovialale varisema.
• Koolibuss Pirita–Kose– Balti jaam. Aastane tasu kokku ca 6000 eurot,
kuid linnal raha pole.

• Tallinna linn kulutas ligikaudu 50 000 eurot maksumaksja raha linna
jõulutervituse edastamisele eratelekanalites.
• Ligi 6000 eurot maksis Kesklinna valitsus elanikele saadetud
kalendrite eest.
• Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjon leidis, et Tallinna Televisioon maksab Solarise keskuse rendipindade eest turuhinnast märkimisväärselt rohkem, ometi ei soovi linn lepinguga midagi ette võtta.
• Köetakse tühjalt seisvat varisevat Linnahalli 440 000 euro eest
aastas, sest Tallinna linn pole suutnud leida investorit, kes renoveerimistöödega alustaks.

• Kergliiklustee puuduolev lõik (1,1 km) Metsakalmistu–Pirita Gümnaasium.

• Planeeritakse ligi 100 miljonit eurot maksva uue raekoja ehitust.

• Bussi nr 6 liini pikendamine Teletornini – raha pole – lapsed peavad 2–3
km kaugusel olevasse Merivälja kooli minema kas jalgsi, rattaga või
autoga.

• Mõeldakse munitsipaalgolfiväljaku rajamisele Pääsküla rabasse.
• “Hoolimata kõikidest intriigidest, oleme sillutanud tee templisse,”
lausus Edgar Savisaar õigeusu kiriku 10 876 eurot maksnud reklaamis
aasta tagasi. Kirik pole seni valmis.

MTÜ Kodaniku Hääl kutsub kõiki osalema 22. märtsil
kl 15.00 algavale meeleavaldusele „Tallinn raiskab“
Tallinna linnavolikogu ees Vana-Viru 12, kus
vilistatakse välja tänane linnavõim.

