Rahvas on hoidnud
kokku ja mõistnud
tehtud raskete
otsuste vajalikkust.
Suur tänu
selle
eest!
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Keit Pentus, Igor Gräzin ja Annika Arras
arutavad juhatuse valimise tulemusi.

[ a rva m u s ]

Juhatuse valimisele
järgnes jõuluball, kus
lõigati lahti juubelitort.

Üldkogu juhatas
kriisist väljumise aastasse
Reformierakonna üldkogu vaatas detsembris tagasi kahtede valimiste aastale ja piilus ka
ettepoole, seades esimesi sihte aastaks 2010, mis Eestile saab kriisist väljumise aastaks ja
poliitikutele kulgeb Riigikogu valimisteks valmistumise lainel.

„O

leme kiirelt reageerinud ülemaailmsele majanduskriisile,
kärpides oluliselt kulusid, kuid
me ei ole seda teinud eakate ega
laste arvelt. Meil on hea meel, et
konservatiivse eelarvepoliitika
kõrval oleme kaitsnud liberaalset majanduspoliitikat, tõstnud
pensione ja hoidnud end tublisti
tõestanud vanemahüvitise süsteemi. Samuti suurendasime

Kellele läksid
2009. aasta
Kuldoravad?

märkimisväärselt investeeringuid haridusse ja teadus-arendustegevusse,” märkis Reformierakonna esimeheks tagasi valitud peaminister Andrus Ansip
oma üldkogukõnes.
Reformierakonna peasekretäri
Kristen Michali sõnul on 2009
olnud erakonnale töine ja edukas
aasta. Michali hinnangul usaldab
Eesti rahvas neid juhte, kes pingutavad riigi tuleviku nimel,

mitte ei tee abivajavate arvel
kampaaniat, hädasolevaid inimesi mõnitades.
Reformierakonna 14-liikmelisse juhatusse valiti üldkogul
peaministri büroo juhataja Arto
Aas, kultuuriminister Laine Jänes, Tartu linnapea Urmas Kruuse, rahandusminister Jürgen Ligi,
justiitsminister Rein Lang, välisminister Urmas Paet, Riigikogu
aseesimees Keit Pentus, sotsiaal-

2010. aasta riigieelarvega kindlalt
eurokursil

minister Hanno Pevkur, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, Riigikogu liikmed Tõnis Kõiv, Lauri
Luik, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas, Tallinna linnavolikogu fraktsiooni
aseesimees Valdo Randpere ja
ettevõtja Meelis Mälberg.

Juhatuse liikmete mõtted: mida
on vaja teha, et järgmised
valimised taas võita?
| lk 4-5

Reformierakonna üldkogul
räägitust ja uue juhatuse
tegemistest loe lk 3, 4 ja 5

Lumine talv võimaldab Tartu
maratoniks hästi valmistuda | lk 7
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Tõde tõuseb,
vale vajub

A

asta viimastel nädalatel kinnitasid koguni muidu väga kriitilised kommentaatorid, et ära
tehtud on uskumatu: Eesti on hoidnud riigi
rahandust muljetavaldava rangusega vastamas Euroopa ühisraha euro kasutuselevõtuks vajalikele raamidele. Eelarvet on kärbitud maailmarekordilises mahus,
kuid seda tehes on maksimaalselt säästetud eakaid
inimesi ja noori peresid. Just selle viimase võimalikkuses kahtlesid paljud veel sügise hakulgi, jutustades
hirmu ja õuduse lugusid peatsest devalveerimisest ja
pensionide alandamisest. Nüüd tunnistavad neist
mõnedki ausalt oma toonast liigset pessimismi, paljud
aga on kas häbelikult või ignorantselt vait.
Rahandusminister Jürgen Ligi märkis hiljutises intervjuus Postimehele, et valel nagu alandaks Ansipi
valitsus kohe peale valimisi pensione, oli oluline osa
Tallinnas kohalikel valimistel võidu toonud kampaanias. Justiitsminister Rein Lang lisab selles Paremate
Uudiste numbris juurde, et kättejõudnud aastal on
Reformierakonna üheks põhiülesandeks õpetada valijaid eristama tõde valest. Öeldakse, et valijal on lühike mälu ja ta unustab ning andestab paljutki. Valimised on aga demokraatia pidupäev ja seal tehtud otsus
vaidlustamisele ei kuulu. Ka siis mitte, kui otsustati
valede ja hirmutamise mõjul ning mõistlikul inimesel
tuleb valimiste järel suhu paha mekk nagu peale roiskunud kohukese ampsamist.
Uus kümnend ei alga ainult heade uudistega. Sada
tuhat töötut on reaalsus. Seda tõdedes tuleb taibata,
et on olemas piir, mida ületades hakkab tööpuudus kogu
2010. aasta
ühiskonda lagundama. Kui läpeab saama
hedal see piir Eestis on, selle
kohta hinnangud erinevad,
Eesti jaoks
kuid kõik need sajad miljonid
kriisist
kroonid, mida tööpuuduse
väljumise
vähendamiseks nii riigieelarvest kui Euroopa Liidu tõukeaastaks.
fondidest kavandatakse, on
kasutatud väga õige asja nimel.
Seda muidugi juhul, kui töötute arv tõepoolest juba
hiljemalt kevadel vähenema hakkab. Eraldi tuleb tegeleda teemaga, et sissetuleku kaotanud võetud laenude
ülepea kasvades ühiskonnast üldse eemale ei heituks.
Eesti majanduslangus oli 2009. aastal suur, kuid
maailmaski valitses segadus. Näiteks meile alati kadestamisväärseks eeskujuks olnud Soome sisemajanduse koguprodukt vähenes juulis aasta varasema sama
kuuga võrreldes 11,6 protsenti. Kriisiga võitlemiseks
on riigid valinud erinevaid teid. Palju asju sellega
seoses teeb murelikuks. Nii on paljude maade võlakoormus viimase viieteistkümne kuuga kordades
suurenenud. Kuidas valitsused need võlad tagasi
maksta plaanivad, on omaette küsimus. Olukord on
igal juhul muret tekitav ja seda tuleb ka Eestis tähelepanelikult jälgida. Ja muidugi kodus asjad korras
hoida. 2010. aasta peab saama Eesti jaoks kriisist
väljumise aastaks. Paremad Uudised loodab, et tegu
saab olema ka aastaga, mil tõde tõuseb ja vale vajub.
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Andrus Ansip: rahvas
on hoidnud kokku
Paremate Uudiste aastaalguse intervjuus ütleb detsembris Reformierakonna esimeheks
tagasi valitud peaminister Andrus Ansip, et alanud aasta suurimaks väljakutseks jääb
kindlasti võitlus tööpuudusega ning elu pärast eurot ei erine väga palju elust enne seda.
foto: Mardo Männimägi

Kuidas võtate kokku 2009.
aasta?
Eesti jaoks oli möödunud aasta
keeruline ja katsumusterohke.
Eesti riik on suutnud väga kiiresti reageerida maailma tabanud
majanduskriisile ning tänu õigetele otsustele saame öelda – Eesti rahandus on üks kõige enam
korras olevaid rahandusi Euroopa Liidus. Rahvas on hoidnud
kokku ja mõistnud tehtud raskete otsuste vajalikkust. Suur tänu
selle eest!
Kas Eesti saab eurotsooni liikmeks?
Maailmas on märgatud Eesti
konservatiivset eelarvepoliitikat. Hoolimata ülemaailmsest
majanduskriisist oleme praeguseks täitnud kõik eurokriteeriumid. Täna on Eesti ainus riik,
kellel on võimalik liituda
eurotsooniga 2011. aastal.
Eurotsooni laienemisel on
määrav kokkulepitud reeglite ehk
Maastrichti kriteeriumite täitmine. Need ei ole kellegi välja mõeldud suvalised nõudmised, vaid
tõepoolest mõistliku majandamise kriteeriumid. Õigus on rahandusminister Jürgen Ligil, kes ütleb, et elu pärast eurot ei erine
väga palju elust enne seda. Mingit
laristamist või laenupidu ei tule.
Ikka tuleb tulud ja kulud tasakaalus hoida ja mõistlikult majandada ka edaspidi. Euro on usaldusväärsuse tempel. Nii meile endile
kui välisinvestoritele.
Mis on Eesti suurim väljakutse alanud aastal?
Kuigi meie majandus on kohanemas, jääb kindlasti suurimaks
väljakutseks alanud aastal võitlus
tööpuudusega. Sest mõistagi pole
kriisi lõpust mõtet rääkida enne,
kui tööpuudus on vähenema hakanud. Töökohad tulevad erasektorist, töökohti loovad investee-

Täna on Eesti
ainus riik, kellel
on võimalik järgmisel aastal liituda
eurotsooniga.
ringud. Konservatiivse majanduspoliitikaga on riik loonud soodsa
investeerimiskeskkonna. Ja lisaks
on riik tööturu meetmetena ette
näinud 500 miljonit krooni töökohtade loomiseks ning loonud
palju uusi abistavaid meetmeid.
Riigi 2010. aasta eelarves on in-

Delfi lugejad: aasta
poliitik
on Andrus
Ansip

Peaminister Andrus Ansip meenutas ka Reformierakonna üldkogul
kõneldes, et Eesti tulevik sõltub paljuski sellest, kas meil jätkub
austust ja üksteisemõistmist.
vesteeringute maht kasvanud
14%. Valitsussektoris kavatseme
investeerida kokku 13,3 miljardi
krooni ulatuses. Investeeringute
osatähtsus valitsussektoris on
eeldatavasti jälle kord kõige suurem Euroopa Liidus.
Kas 2010. aasta tuleb Eestile
hea?
2010. aasta saab olema kriisist
väljumise aasta. Eesti majandus
läheb tõusule – neid märke on ka
praegu küllalt palju näha: meie
eksportijad on sihtturgudel turuosasid juurde võitnud ja see
näitab, et meie tootjad on paindlikud ja konkurentsivõimelised.
Juba praegu ennustavad mõned
ettevõtjad ja rahvusvahelised
institutsioonid Eestile Euroopa
Liidu kõige kiiremat majanduskasvu aastast 2011.
Lähenemas on ka Riigikogu
valimised…
Kindlasti läheb Reformierakond neid valimisi võitma. Meie
valimisprogrammide koostamisse on alati kutsutud osalema kõik

erakonna liikmed. Seepärast ongi
meie tugevusteks valimistel alati
olnud programm, eesmärgid.
Varsti hakkavadki taas koos käi-

Eestile ennustatakse Euroopa Liidu
kõige kiiremat
majanduskasvu
aastast 2011.
ma programmitöörühmad lähenevate parlamendivalimiste
platvormi koostamiseks. Kindlasti tasuks igal reformierakondlasel neis osaleda. Nii sünnib
taas tugevaim valimisprogramm.
Mida soovite Eesti inimestele
alanud aastaks?
Ühtehoidmist ja lähedust.
Austus ja teineteise mõistmine
on hädavajalikud. Soovin kõigile
head uut aastat!
Küsitles Henri Arras

Internetiportaal Delfi küsis
oma lugejatelt, kelle nad
valiksid aasta poliitikuks.
Heitlus esikolmikus oli üsna
pingeline, kuid tiheda
rebimise võitis peaminister
Andrus Ansip.
Lugejate arvamusi:
• Kes sinu meelest oli lõppeva
aasta silmapaistvaim poliitik?
Ansip. Tõsiselt, suuta läbi
sellise aasta peaministrina
püsida ja enam-vähem hakkama saada, on kõva sõna.
• Ansip on parim oma kindla
sihi ja tugeva poliitikaga ka
raskel aastal!
• Silmapaistvam: Ansip (koos
valitsusega loomulikult) on
teinud tegelikult kõvasti tööd
majanduse parandamiseks.
• Ansip — üks usaldusväärsemaid poliitikuid, kes Savisaare
ja Keskerakonna tegemiste
ning ütlemiste kõrval vähegi
Eesti poliitikasse veel uskuda
lubab.
• Andrus Ansip — tuli vaatamata keerulistele aegadele väärikalt välja. Parim peaminister
Eestile ja kõigile meie riigis.
Riik on korras ja mina usaldan
seda riiki.
• Andrus Ansip. Kõik teised
oleks ammu peaministri kohalt tagasi astunud ja põgenenud nagu rotid uppuvalt laevalt, aga tema meelekindlus ja
rahulik meel meid sellest veel
välja toob.
• Kannatab kõik rahulikult välja.
Meelekindel, kõikumatu ja
mehine mees. Teeb vigu, aga
ei kaaguta nagu Pihl tagantjärele, kannab tagajärgi mehiselt. Peale selle on esinduslik
ja intelligentne, tema pärast ei
pea mujal maailmas häbenema nagu Savikat. Kindlamakäelisem, kui Ilves. Nagu
eespool öeldi, oleks mõni
teine nagu rott ammu põgenenud uppuvalt laevalt. Vapustav stressitaluvus! Tuleb
au anda peaministrile, kes on
suutnud ka vähemusvalitsusega Eestimaa püsti hoida.
Allikas: Delfi.ee
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Reformierakond
2011-2015: uued
väljakutsed
Reformierakonna esimees Andrus Ansip loetles
detsembris üldkogul peetud kõnes eesmärke,
mille poole lähiaastatel püüelda.

E

Jaanuari keskel esmakordselt kogunenud
Reformierakonna uus juhatus nimetas erakonna
selle aasta prioriteetideks töötuse vastase
programmi edasiarendamist ning inimeste
ja ettevõtete maksukoormuse alandamist.

Reformierakonna aseesimeestena
jätkavad Jürgen Ligi (vasakpoolsel
pildil keskel), Keit Pentus (ülemisel
pildil keskel) ja Urmas Paet.

Aasta prioriteet on
töötuse vähendamine

E

rakond soovib veel enne
vabariigi aastapäeva Riigikogus korraldada laiapõhjalise töötuse vähendamisele ja
majanduskeskkonna parandamisele suunatud programmi arutelu.

Töökohti toob
vaid majanduskasv
Reformierakonna hinnangul on
kiireim ja tõhusaim viis töötuse
vastu võitlemiseks kaasaaitamine majanduskasvu taastumisele.
„Riik saab majanduse elavnemi-

[

sele usaldusväärse ettevõtluskeskkonna tagamise näol kindlasti oluliselt kaasa aidata. Üleminek eurole on siin võtmetähtsusega. Ainult tänu majanduskasvule sünnivad uued täisväärtuslikud töökohad,” ütles Reformierakonna esimees, peaminister Andrus Ansip.

Neli miljardit krooni
töötusega võitlemiseks
„Riik on eelmisel aastal märkimisväärselt panustanud töötuse-

l e n d o r ava d

ga seotud murede leevendamiseks. Koolituskaardid, mobiilne
nõustamine, palgatoetus, suuremad stipendiumid, tööklubid ja
teavituskampaaniad on vaid
mõned näited sotsiaalministeeriumi juhtimisel loodud töötuid
abistavatest meetmetest,” märkis Ansip lisades, et kui kõik
erinevad meetmete kulud kokku
liita, suunab riik alanud aastal
töökohtadeks, abistavateks tööturumeetmeteks ja toetusteks
kokku ligi neli miljardit krooni.

Ansipi sõnul soovib Reformierakond sel aastal ka taas vähendada maksukoormust ja viia läbi
rida reforme majanduskeskkonna parandamiseks.
Reformierakonna uus juhatus
otsustas ka, et erakonna aseesimeestena jätkavad Keit Pentus,
Jürgen Ligi ja Urmas Paet.
Silver Pukk

vaata kindlasti ka:
www.reform.ee -> pressiteated

]
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2009. aasta kõige säravamad oravad
Möödunud aasta oli sündmusterohke ja tõi kaasa hulgaliselt silmapaistvaid ja säravaid tegelasi.
Nii auhinnatigi Reformierakonna üldkogul nende seast kõige-kõigemaid traditsiooniliselt Kuldoravatega.
valimiste aastal ei saanud erakond loomulikult kampaaniateta. 2009.
aasta parimaks
kampaaniameistriks oli ANNIKA
Annika Arras
ARRAS, kelle eestvedamisel sündisid meile kõigile tuttavad kampaaniate tunnuslaused
„euroopa tasemel tegijad“ ja „me
armastame eestimaad“.
edukust valimistel mõõdetakse
häältes. nii auhinnati kohalike volikogude valimistel tartus 6102 valija

toetuse kogunud
URMAS KRUUSE
2009. aasta parimaks hääletoojaks.
2009. aast a
Urmas Kruuse parima piirkonna
arendaja tiitli pälvis tallinna
arendusjuht MARTIN
KUKK, kes sihipärase töö ja oma
konkreetse sõnaga pani tallinna meeskonna
suurepäraselt tööle. Martin Kukk

uro saabumist võetakse kohati kui järjekordset ajaloo
lõppu. Aga ta ei ole seda. Eriti ei ole ta seda Reformierakonna jaoks. Meie missioon ei ole lõppenud, sest Eestis ei
ole kõik veel kaugeltki hästi.
Pikemaajaliste ja ühiskonnas laialt aktsepteeritud eesmärkide
puudumine oleks Eestile kindlasti probleem. Kuna suur eesmärk
jõuda viie jõukaima Euroopa Liidu riigi hulka tundub paljudele
liiga kauge, siis on mõistlik ja praktiline teekond selle suure eesmärgini tähistada väiksemate, kuid kindlasti ambitsioonikate
eesmärkidega.
Esiteks, seame eesmärgiks, et Eesti igasse peresse sünnib
keskmiselt kaks last. See on eelduseks Eesti kestmisele ja üleilmses konkurentsis püsimisele. Valitsuse poliitika peab looma
eeldused, et Eesti oleks sündide arvult naise kohta ELi esikolmikus. Vaimult suur Eesti ei pea tingimata olema arvult väike.
Teiseks, seame eesmärgiks, et Eesti inimesed ja ettevõtted on
avatud, uuenduslikud ja aktiivsed. Valitsuse poliitika peab looma
eeldused selleks, et Eesti oleks ELi kolme kõige uuenduslikuma
ettevõtlusega riigi hulgas ja esikolmikus interneti kasutajate
arvult.Teadus ja innovatsioon on üheks peamiseks Eestit majanduslangusest välja vedavaks arengumootoriks. 2008. aastal
suurenesid investeeringud teadus- ja arendustegevusse 20 protsenti, kasvades 3,3 miljardi kroonini. Teadus- ja arendustegevuste intensiivsus SKP suhtes jõudis 1,29 protsendini. Eestile on
jõukohane saavutada 2011. aastal kogukulutuste tase kaks protsenti SKPst. Selline investeeringute tase ületab Euroopa Liidu
keskmist ja on iseloomulik kõrgtehnoloogilistele riikidele. Kõrgliigasse jõudmine muudab meid atraktiivsemaks ka investoritele
ja tippteadlastele.
Kolmandaks, seame eesmärgiks, et Eestis elavad haritud ja
maailmas konkurentsivõimelised inimesed. Valitsuse poliitika
peab looma eeldused selleks, et Eesti kooliõpilaste haridustase
oleks maailmas esikolmikus, kõrgharidusega inimeste osakaal
ELis esimene ja vähemalt üks Eesti ülikool rahvusvahelistes
edetabelites EL 50 esimese ülikooli seas.
Neljandaks, seame eesmärgiks muuta Eesti kõrge tööhõivega
kõrgtehnoloogiliseks riigiks. Valitsus peab looma eeldused, et
Eesti oleks Euroopa Liidu viie suurema tööhõivega riigi hulgas
ja jõuaks tootlikkuselt töötajate kohta ELi esikümnesse.
Viies eesmärk - Eesti elanikud käituvad tervisteadlikumalt ja
elavad kauem kui eurooplased keskmiselt. Valitsus peab looma
eeldused, et Eesti keskmine eluiga jõuaks ELi kümne kõrgema ja
tervisekäitumisega välditavate haiguste arvu osas ELi kümne
väiksema arvuga riikide hulka.
Kindlasti tuleks siia juurde lisada ka energeetilise julgeoleku
suurendamine tuuma- ja taastuvenergia suurema rakendamise
kaudu.
Andrus Ansipi üldkogukõne terviktekst: http://www.reform.ee/
et/reformierakond/Pressiruum/Pressiteated/2315/andrus-ansipikone-reformierakonna-uldkogul-12-detsember-2009

valimistel oli oluline roll reforminoortel. 2009.
aasta parimaks
noororavaks valiti
keila noorteklubi
juht ERKI FELS, kes
osutus valituks keila lin- Erki Fels
navolikokku ja oli agar kaasa lööma
nii kampaanias kui ka teistes
noorte projektides.
2009. aastal liikus meie
seas ka raudhammastega
kuldorav HANNO PEVKUR,
kes vaatamata rasketele aega-

dele sai jagu kõigist pähklitest, mis
sotsiaalministri ametiga kaasnesid: uute töökohtade loomiseks on eraldatud miljardeid,
jõustunud on töölepinguseadus, pensionärid ning noored pered võivad end halvenenud
majandusoludes suhteliselt kindlalt
tunda ja seagripivaktsiini
saavad uuest aastast
kõik soovijad.
Kadri Tamme

Hanno Pevkur

• Eesti rahandus on heas korras, eelarvepuudujääk
väike, laenukoormus madal ja euro käeulatuses.
• Inimesed elavad kauem, risikikäitumine väheneb,
kuritegevus langeb, liiklusmeeletused viivad järjest
vähem elusid.
• Laulupidu kinnitas rahvuskultuuri püsimist.
Tantsupeo lõppedes hakkasid mingid keeled
iga pealtvaataja hinges helisema.

. . . ja tÜ h jad koo r e d
• Töötute arv on ületanud 100 000 piiri. Juba ammu
on möödas aeg, mil tööst jäid ilma vaid laisad ja
saamatud. Majandusraskused ei hüüa tulles.
• Eestlaste arv Tallinnas on langenud alla 50 protsendi
elanikkonnast. Kui nii edasi läheb, kirjutatakse 2011.
aasta Euroopa kultuuripealinna nimi kirillitsas.
• Anonüümne sõim internetis on endiselt alles. See
näitab, et paljudel arvutikasutajatel on küll nobedad
näpud, kuid mõistust vähe. Häbist ja aust rääkimata.
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Uue juhatuse ülesanded:

Riigi rahakott
aastavahetuse
seisuga
2009. aastal räägiti riigieelarvest rohkem kui eales
varem. Tegelikult aasta läbi. Jõulude eel võttis
Riigikogu vastu 2010. aasta eelarve.

R

eformierakonna fraktsiooni esimehe
Peep Aru sõnul annab selle
aasta eelarve võimaluse majanduse kasvule pöördumiseks ning
Eesti usaldusväärsuse ja konkurentsivõime suurenemiseks. „Tänu
tasakaalustatud eelarvepoliitikale
saame kriisist väljuda ilma suure
võlakoormata. See võimaldab meil
kriisi järgselt maksukoormust pigem
alandada ning ettevõtluskliimat atraktiivsena hoida. 2010.
aasta riigieelarve täidab Maastrichti eelarvekriteeriumi nõudeid, mis on oluliseks eelduseks üleminekul eurole aastal 2011,’’
ütles Aru. Fraktsiooni esimees lisas, et tulenevalt maailmamajanduse keerulisest seisust on ka Eesti majandusruumis tulnud
teha palju olulisi ja raskeid valikuid. Ainuüksi käesoleval aastal
on suudetud valitsussektori tasakaalu parandada 19 miljardi
krooni ulatuses.

Keit Pentus

kirjutas eelarve vastuvõtmise
järel oma blogis: „Vastuvõetud
eelarve on Euroopas üsna erandlik. Väikese deﬁtsiidiga, väikese
võlakoormaga eelarve tegemine on praeguses majandusseisus väga paljude
riikide jaoks osutunud üle jõu käivaks. Kui tähtis on see, et Eesti sai
sellise eelarve koostamisega hakkama, saab meile ilmselt selgeks tegelikult alles õige mitme aasta pärast.
Ja üldse mitte pelgalt seeläbi, et rahana tuleb kasutusele euro.“

Veel Reformierakonna fraktsiooni liikmete arvamusi 2010. aasta
eelarve kohta:

Margus Lepik:

Jätkub vanemahüvitise maksmine. Tulevased lapsevanemad võivad olla kindlad riigi toe jätkumises.
Vanemahüvitis on üks meetmetest, mille
tulemusena on Eesti iibe näitajatelt
Euroopa viimaste seast tõusnud esimeste hulka. Viimase nelja aasta
jooksul on vanaduspension kahekordistunud, üle mitme aasta tuleb küll
öelda, et tänavu pensionid ei tõuse,
aga vaatamata levinud hirmujuttudele
vanaduspension 2010. aastal ei vähene.

Ene Kaups:

Kulud haridusele suurenevad
miljardi võrra ja kasvavad 11
miljardi kroonini. Teadus- ja arendustegevuse kulud suurenevad 1,2 protsendini sisemajanduse kogutoodangust. Põllumeest e l e
suunatud toetused suurenevad 90 miljoni
krooni võrra ja jõuavad kokkuvõttes
4,5 miljardi kroonini. Suureneb keskkonnavaldkonna rahastamine.
Kaitsekulude tase on 2009. aasta
tasemel – 1,9 protsenti sisemajanduse kogutoodangust ja sisejulgeolekukulutusi on püütud kokku
hoida võimalikult vähe. Riigi tegevuskulusid on jätkuvalt vähendatud. Investeeringute
maht eelarves on peaaegu 10 miljardit. Euroopa
tõukefondide toetused suunatakse eelkõige innovatsioonile,
konkurentsivõime suurendamisele ja ekspordi toetamisele.
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aktiivsed
liikmed,
valimisvõit
ja euro
Detsembri keskel üldkogul valitud Reformierakonna uue juhatuse
liikmed rääkisid Parematele Uudistele oma mõtetest ja plaanidest,
mis juhatuse ja kogu Reformierakonna ees seisavad.

Rein Lang: seisame selle eest,
et valijad eristaks tõde valest
valitud juhatus peab välja töötama
erakonna valimisprogrammi ja valimisstrateegia 2011. aasta riigikogu
valimiste jaoks. meilt oodatakse sisulisi ettepanekuid, kuidas muuta
eesti elu paremaks. vaadates tagasi
möödunud kolmedele valimistele
võib jääda mulje, et tegu ei olnud
mitte poliitilise demokraatliku protsessiga, vaid omamoodi turunduskampaaniatega, kus konkurendid
käisid välja eelkõige tarbijate = valijate hetkeemotsioone mõjutavaid sõnumeid. majandussituatsiooni järsk

muutumine 2009. aastal tõstab taas
ausse püsiväärtused. järgmiste valimiste tulemuse määrab eelkõige see,
kes suudab oma alusväärtuste paremust veenvalt ja arusaadavalt tõestada. minu osaks saab eelkõige liberaalsete kodanikuvabaduste ja
-õiguste teadvustamine ja nendel
põhineva õiguspoliitika ajamine.
valetamisel ja hämamisel põhinev
poliitika ja politikaanlikud manipulatsioonid ning intriigid ei vii eesti
ühiskonda sammugi edasi. igasugune paigalseis on aga maailmas taga-

Urmas Kruuse:
vastutame
otsuseid tehes
tuleviku ees
siminek. et liikuda edasi, tuleb
meil suuta veenda valijaid vahet
tegema tõe ja vale vahel. see ei
saa olema põrmugi lihtne.

Meelis Mälberg: kümme tuhat
aktiivset erakonnaliiget
reformierakond on traditsiooniliselt
tugev olnud majandus-, välis- ja
perepoliitika valdkondades. pean
oma tugevamateks külgedeks ettevõtluse ning kohalike omavalitsuste,
regionaalse arengu ja maaeluga
seonduvat.
olen lõpetanud epmÜ ettevõtluse
ja ökonoomika eriala ning tegutsenud ettevõtjana mitmes erinevas
valdkonnas. seetõttu olen hästi
kursis eestis tegutsevate ettevõtjate
murede ning rõõmudega.
olen erakonna juhatuses just see
liige, kes reaalselt elab ja tegutseb
väljaspool tallinna. räpina linnapea ja
otepää vallavanemana töötatud aeg
ning pikaajaline volikogudes osalemise kogemus on andnud teadmised
omavalitsuste toimimisest. seetõttu
tean, mida arvab ja ootab reformierakonna poliitikast väljaspool suuremaid linnu elav inimene.

erakonna esimees andrus ansip
ütles viimasel üldkogul, et otsuseid
on kerge teha siis, kui on ühiskonna
toetus. jagan seda arvamust täielikult.
see kehtib ka erakonna sees. mulle
teeb väga tõsist muret, et juhatuse
valimistel käis hääletamas ainult iga
seitsmes erakonna liige. tean, kui
keeruliselt needki hääled tulid ja kui
palju arendusjuhid tööd tegid, et
inimesi hääletama saada.
mis on selle taga, et erakonna sisene aktiivsus nii tähtsa küsimuse,
nagu erakonna esimehe ja juhatuse
valimine, nii leige on? kas tõesti jätab
see erakonna liikme külmaks ja nad
tunnevad, et nende sõna ei maksa
ning neist ei sõltu midagi? palju küsimusi, millele ühest vastust ei ole.
siiski leian, et peaksime selle oma
tähelepanu pöörama.
minu soov oleks meie erakonna
liikmeid senisest paremini erakonna

tegemistesse kaasa haarata.
eesmärk: saada reformierakonnale 10 000 liiget, on tore, aga
veelgi toredam oleks, kui meil
oleks 10 000 aktiivset liiget, kes
erakonna tegevuses aktiivselt
kaasa lööks. meie peamine eesmärk on võita 2011 valimised.
selleks vajame suurimat toetust.
ja toetus tuleb vaid terve erakonna ühise töö ja pingutuse tulemusel.

äsja valitud reformierakonna juhatuse peamine ülesanne on kindlasti
töö 2011. aasta riigikogu valimiste
võidu nimel. ainult valimisvõit tagab,
et reformierakond saab jätkata
edumeelse ja avatud poliitikamaastiku kujundamist eestis. valitsuskoalitsiooni vedava partei juhatusel lasub
ka vastutus hoida kätt pulsil eesti
majanduse käekäigul, mistõttu on
eriti oluline pingutada valimiste võitmise nimel, kindlustamaks konkurentsivõimelise majanduspoliitika
jätkumine.
isiklikult pean väga oluliseks perepoliitika jätkuvat arengut. vanemapalk on kujunenud reformierakonna
üheks sünonüümiks, kuid me ei tohi
lõpetada panustamist lastesse ja
noortesse peredesse, sest vaid
noored ja lapsed suudavad pikemas
perspektiivis eesti elu edasi viia.
peame töötama selle nimel, et igal
lapsel oleks kodulähedane lasteaiakoht, võimalik osaleda huviringides
ning võimalus parimale haridusele.
kui me suudame hoida eesti iivet
positiivsena, võime öelda, et me
oleme teinud oma tööd hästi.
tartlasena pean oluliseks, et reformierakonna juhatuses oleks
esindatud võimalikult palju erinevatest eesti paikadest pärit reformierakondlasi, kes näeksid eesti muresid
ka toompeast kaugemal.
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Lauri Luik:
noorte hääl
on erakonnas järjest
enam kuulda
Valdo Randpere: rikkus
tuleb kõigepealt luua
Minu õnn ja õnnetus on see, et ma
olen uus inimene erakonnas ja seetõttu on mul paljudele küsimustele
nii võimalus kui ka vajadus vastata:
ma ei tea täpselt. Seda võin ka öelda
vastates, mida kavatsen Reformierakonna juhatuse liikmena korda saata.
Ma ei saa oma vastuses olla väga
konkreetne. Igal juhul tahan kasutada
ära oma kogemusi ärivaldkonnast ja
ka elust väljaspool Eestit selleks, et
siinset majandust ja elu üldiselt paremaks muuta. Tahan kaasa aidata
sellele, et Reformierakond oleks
edaspidigi soodsaima majanduskeskkonna eest seisja Eestis. Ma ei
alahinda loodud rikkuse ümberjagamisega tegelemise tähtsust, aga
leian, et eelkõige tuleb see rikkus
luua ja alles siis saab selle ümberja-

gamisega tegeleda. Meie rikkuse
ainsaks võimalikuks eelduseks on
elujõuline ja edukas erasektor.
Viimane aasta on Eestile olnud
väga raske ja möödunud kärbete
tegemise tähe all. Nüüd on vaja pühenduda küsimusele, kuidas suurendada investeeringuid majandusse.
See on alanud aasta võtmeküsimus
– ilma edukuseta siin ei lahenda me
Eesti hetke suurimat probleemi –
kõrget tööpuudust. Eesti peab uuesti muutuma atraktiivseks välismaiste-

Tõnis Kõiv: tähtsaimad
otsused annavad peredele
kindlustunde

le investoritele. Osaliselt aitab
seda kindlasti saavutada meie
loodetav ühinemine eurotsooniga. Aga kindlasti ei ole see võluvits iseenesest. Riik saab ja peab
palju rohkem ära tegema välisinvesteeringute Eestisse meelitamiseks. Ma eeldan, et Reformierakonna juhatuse liikmetel on võimalus mõjutada nii erakonna kui
valitsuse otsuseid nendes valdkondades ja ma kavatsen siin
aktiivselt osaleda.

Arto Aas: rohkem vabadust ja loovust,
töökust ja tarkust
Juhatuse liikmena tahan ellu viia need
lubadused, mis ma kandideerides
välja käisin. Kõige olulisemaks pean
erakonna liidrirolli liberaalse maailmavaate ellu viimisel Eestis. Keegi
teine meie eest seda tööd ei tee.
Pean väga tähtsaks erakonna liikmeskonna kasvamist ja meie toetuspinna
suurendamist venekeelse elanikkonna hulgas. Just viimase osas on meil
tohutult kasutamata potentsiaali.
Koostöös Liberalismi Akadeemiaga tuleb suurendada erakonnaliikmete kaasatust. Koolituste ja õppematerjalide abil tuleb tähtsustada poliitilist haritust ning liberaalse maailmavaate tundmist. Liikmeskonna puhul
on kvantiteedist olulisem nende
motiveeritus ja kvaliteet. Töökad ja
intelligentsed poliitikud on alati olnud
Reformierakonna peamised trumbid.
Peaministri nõuniku ja erakonna
kampaaniatiimi liikmena annan

endast parima, et Reformierakond
oleks 2011. aasta Riigikogu valimiste
võitja. See on äärmiselt vaevanõudev, aga ometi reaalne eesmärk. Üks
olulisemaid edumõõdikuid selles
kampaanias saab kindlasti olema
Eesti liitumine eurotsooniga 2011. aasta jaanuaris. Selle nimel pingutame valitsuses iga
päev ja õnneks on
tunda ka Eesti rahva
toetust.
Miljardärist maailmaparandaja George
Soros on öelnud: „Va-

badus vallandab loovenergia ning
avatud ühiskondi iseloomustavad
tavaliselt teaduslikud ja kunstilised
saavutused, tehnoloogilised uuendused, intellektuaalne ärksus ja
paranenud elustandardid. Kuid
edu pole tagatud, sest see
jääb sõltuvaks osalejate loovenergiast.“
Minu soov ongi,
et tänu Reformierakonnale oleks Eestis oleks rohkem
vabadust, avatust ja
loovenergiat.

Kirjutasin enne valimisi erakonnakaaslastele: olen uhke, et tänu Reformierakonna juhatuses kujundatud
poliitikale on Eesti hoidunud vastutustundetutest laenukavadest ja
priiskamisest, on suudetud ainsana
Euroopas olla valmis liituma
eurotsooniga, et kärbetest on säästetud kõige nõrgemaid – eakaid ja
noori peresid.
Pean jätkuvalt tähtsaks tegelemist
Eesti rahva iibe positiivseks jõudmisega, selleks tuleb hoida ja vajadusel
edasi arendada vanemahüvitist,
väärtustada perekonda, soodustada
töö- ja pereelu ühitamist, propageerida tervislikke eluviise jne. Kui meie
ühiskond on lapsesõbralik, on lapsed
siia ilma rohkem oodatud.
Veel pean tähtsaks, et Reformierakonna looduskeskkonnaga,
eriti metsaga seotud poliitikad lähtuksid ikka jätkuvalt
eraomandi puutumatusest

ja avalikest huvidest, vajadusest
majandamise ja looduse säästmise järele tulevatele põlvedele ehk
oleksid kantud tervest talupojamõistusest. Loomulikult vaatan
paljusid teemasid,
mida juhatuses
arutatakse,
läbi Järva- ja
Viljandimaa
ehk oma valimisringkonna prisma.

Minu eesmärk juhatuse liikmena on
eelkõige arendada erakonda nii
struktuurselt kui ka ideoloogiliselt.
Seda läbi uute piirkondade loomise
ning aktiivsete inimeste kaasamise.
Samas ka noortekogu arendamise ja
esindamise juhatuse tasandil. Ka
noortekogu poliitilise platvormi parema integreerimise erakonna programmi. Ning erakonna uue valimisplatvormi koostamise, mis hakkab
toimuma programmitöörühmades
2010. aasta jaanuarist.
Juhatusel on oluline roll erakonna
poliitikate kujundamisel. Üks erakonna eesmärke on minna 2011. aastal
üle eurole. See on kindlasti ka
juhatuse liikmete ühine soov
ja eesmärk. Nii ka minu.
Leian, et juhatuse liige peab
olema ka nn informaator,
kes annab erakonnakaaslastele informatsiooni erakonna
juhtorganites toimuvast.
Kohtumised ja infovahetus
erakonnakaaslastega on samuti üks minu eesmärkidest
juhatuse liikmena.

Hanno Pevkur: parima
meeskonna uued ülesanded
Kindlasti on suur au ja vastutus
kuuluda Eesti parima erakonna parimasse meeskonda. Eelmise aasta
lõpus valitud juhatusel on teha palju,
et 2011. aasta parlamendivalimiste
järgselt oleks jätkuvalt suurim Riigikogu fraktsioon Reformierakonnal ja
ka valitsuse juhtivroll meie kanda.
Oma volitused lõpetanud juhatus
vedas erakonda kenasti ja usun, et
ka uus juhatus saab erakonna tüürimisega hästi hakkama. Kõiki mõtteid
ei mahu siia kirja panema, aga eks
üks tähtsamaid vastutusi nii Reformierakonnal tervikuna kui juhatusel
on see, et nii valimistest vabal aastal
säilitada kaine meel ja mõistus populismi vohamise vastu. Nii näiteks

toob hea tasakaal tugeva rahanduspoliitika (nt hea eelarve) ja mõistliku
sotsiaalpoliitika (nt pensione ei vähendata) vahel loodetavasti Eestile
2011. aastal kauaoodatud euro.
Juhatuse liikmena tahaks lisaks
suurtele eesmärkidele kohtuda ikka
ja jälle ka erakonnakaaslastega kõikides Eesti paikades, kuhu satun. Meil
on kohtadel väga head inimesed,
kellelt saab alati häid mõtteid juhatus-

se kaasa võtta. Samuti on iga juhatuse liikme nö kohustuslikuks ülesandeks käia erakonna korraldatud üritustel nagu näiteks suvepäevad,
erakonna ball jms. Aga peaeesmärk
juhatuse ja kogu erakonna jaoks on
minu silmis siiski erakonna võit parlamendivalimistel ning nii valitsuse kui
parlamendifraktsiooni toetamine
arukate valikute tegemisel.
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Tallinna eelarve: priiskamine, uued
maksud ja vähenevad investeeringud
foto: Ilmar Saabas, DELFI

Tallinna linnavolikogu
jõudis eelmisel aastal peale
valimisi koos käia kuuel
korral. Uue 14-liikmelise
Reformierakonna fraktsiooni liikmed on Remo Holsmer, Martin Kukk, Valdo
Randpere, Mart Aare,
Toomas Kruusimägi, Kalev
Kukk, Ants Leemets, Katja
Ljubobratets, Tiina LokkTramberg, Aleksandr
Makaraov, Matti Martinson,
Eero Merilind, Kristen
Michal ja Õnne Pillak.

Remo
Holsmer
müügija paadimaksust

„T

allinna 2010. aasta
eelarve kogumaht on
7 miljardit krooni (eelmisel aastal oli 7,3 miljardit).
Positiivse poole pealt võib öelda,
et meie surve tulemusel säilis
lasteaedade rahastamine 2009.
aasta tasemel. Samuti suureneb
euroraha kasutamine ligi kolm
korda – 300 miljoni kroonini,“
rääkis Parematele Uudistele Reformierakonna fraktsiooni esimees Tallinna linnavolikogus
Remo Holsmer.
Holsmer märkis murelikult, et
samas vähenevad linna investeeringud alanud aastal neli korda
– 800 miljonilt 200 miljonini, valusad kärped tabavad kultuuri,
sporti ja haridust. Selle kõrval

Tallinna linnavolikogus Reformierakonna fraktsiooni juhtiv Remo Holsmer meenutab eelarve koostamise käigus linnavalitsusele antud
soovitust uute maksude kehtestamise asemel tegevuskulusid kärpida.
töötab täistuuridel edasi linna
propagandaaparaat, lisaks neelab eelarvest 43 miljonit mupo
üleval pidamine.
Reformierakond hääletas Tallinna eelarvele vastu, sest sellega

kehtestati kaks uut maksu (müügi- ja paadimaks), ei toetatud Reformierakonna ettepanekut vähendada linna tegevuskulusid ja
ettepanekuid taastada erahuvialakoolide toetus ning suurenda-

da noortespordi pearaha. Linna
propagandakulud on samal ajal
endiselt ebamõistlikult suured.
„Kui eelarvet tervikuna vaadata, siis loomulikult on linna rahaline seis keeruline, kuid meie

Tartus tuleb Euroopa suurim
folkloorifestival Europeade

foto: shutterstock

Detsembri keskel sai
lõplikult selgeks, et Tartus
toimub 2011. aastal
Euroopa suurim folkloorifestival Europeade.

Pärnu reformierakondlasi juhib
Väino Hallikmägi
Reformierakonna Pärnu
piirkonna üldkoosolekul
valisid osalejad jaanuari
alguses piirkonna esimeheks Väino Hallikmägi.

shutterstock

E

uropeade on alates 1964.
aastast toimuv iga-aastane
Euroopa suurim rahvakultuuri rändfestival, kus domineerib rahvatants. Osalejate arv on
olenevalt aastast 4500-6000 inimest ning peaaegu poole sajandi
pikkuse traditsiooniga festivalil
osalevad tantsijad kõigist Euroopa riikidest.
Tartu linnapea Urmas Kruuse
väljendas suurt heameelt, et
Tartu sellist rahvusvahelist festivali korraldada saab, sest ligi
6000 osalejaga üritus on Tartule
parim reklaam. “Kõigi nende
rahvatantsijate ja -muusikute
Tartus võõrustamine annab
meile suurepärase võimaluse
end Euroopas laiemalt tutvustada. Samas on see pidu ka meie
tantsijaile ja rahvakultuuri nautijaile,” märkis Kruuse. „Kindlasti on üritus oluline kogu Eesti

arvates oleks linn pidanud uute
maksude kehtestamise asemel
kärpima tegevuskulusid,“ lausus
Reformierakonna fraktsiooni
esimees Tallinna linnavolikogus
Remo Holsmer.
IPUI

Mõlemad maksud kehtestati
kiirustades ja läbimõtlemata.
Paadimaksu hakkavad maksma tehnilisele ülevaatusele
kuuluvate väikelaevade omanikud (maksu suurus on 1000
krooni meeter). Kuna ülevaatus on vabatahtlik, siis oli neid
aluseid Veeteede Ameti info
kohaselt sel aastal umbes 10.
Niisamuti on täiesti jabur, et
4,5 m pikkuse sõudepaadi
eest, mis maksab ca 5000
krooni, tuleb hakata aastas
tasuma paadimaksu 4500
krooni. Ees seisab kõvasti
vaidlusi ja segadust. Üks mis
on kindel, seda maksu Tallinna linna eelarvesse laekuma
ei hakka. Kui vaidlusele tagasi
vaadata, siis tundub, et paadimaksu tegi Savisaar seepärast, et müügimaksult „tuld
kõrvale“ suunata.

R
Tartu nõustus tuleval aastal võõrustama Euroopa rahvakultuurifestivali, mille korraldamisest Tallinn
segastel asjaoludel loobus.
mainele, sest heastame nii Tallinna äraütlemise: algselt Europeade’i korraldamist taotlenud
Tallinn otsustas selle lõpuks
siiski oma 2011. aasta kultuuripealinna-sündmuste nimekirjast
välja jätta.“
Tartu linnavalitsus otsustas ka
osaleda partnerina Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse rahastatavas projektis, mille eesmär-

giks on rahastada Euro-peade’i
korraldamisega seotud turundustegevusi. Projekti kogumaksumuseks on ligi poolteist miljonit krooni ning Tartu linna omaosalus selles 428 572 krooni.
Europeade’i korraldamiseks
kokku kulub ligikaudu kuus miljonit krooni. Festivali korraldava
linna ülesandeks on muuhulgas
osalejate majutamise tagamine,

toitlustamine ning suurfestivaliga kaasneva logistilise
teeninduse korraldamine.
Esialgu sai Europeade 2011
korraldamisõiguse Tallinn,
kuid pealinn loobus sellest
käesoleva aasta alguses ürituse liiga suure eelarve tõttu.
Tartu linnavalitsuse
pressiteenistus/ IPUI

eformierakonna Pärnu
piirkonna juhatusse osutusid valituks Andres
Laasma, Jüri Lebedev, Väino
Linde, Erki Melts, Jane Mets,
Anneli Puudersell, Taimi Vilgas
ja Peeter Volkov.
Hallikmägi seadis eesmärgiks
Pärnu praeguse koalitsioonilepingu kohaselt seni saavutatu
säilitamise, nagu õpetajate palgad, spordi- ja huvikoolide arendamine ja noorte spetsialistide
toetamine.
Vastvalitud piirkonnajuht soovib tugevdada Reformierakonna
esindust Pärnumaal, tõhustades
koostööd linnavolikogu fraktsiooni ja piirkonna juhatuse vahel. Lähiaastate oluliste sihtidena märkis Hallikmägi veel Pärnu
piirkonna liikmeskonna suuren-

Väino Hallikmägi on olnud ka
Pärnu linnapea.
damise ning 2011. aastal toimuvate Riigikogu valimiste võitmise
Pärnus.
Reformierakonnal on Pärnu
piirkonnas 187 liiget.
IPUI

Moskva saatkonnas rippunud
maal jõudis kunstimuuseumi

V

älisminister Urmas Paet
andis jaanuari alguses Eesti Kunstimuuseumile viimase 90. juubeli puhul üle Madalmaade kunstniku Govert Dircksz
Camphuyseni õlimaali „Kana pesal”. Seni kuulus Eesti Kunstimuuseumis restaureeritud maal Eesti
saatkonnale Moskvas. Välisminister Urmas Paeti sõnul on Eesti
saadikud läbi aegade hinnanud ja
kogunud kunsti, tehes väärtuslikke
oste nii riiklikul kui ka eratasandil.
„Nii mõnelgi meie saatkonnal on
esinduslik kunstikogu. Rariteetsemate kunstiteoste üleandmine
kunstimuuseumile annab aga võimaluse teoseid ka kunstihuvilistele
laiemalt tutvustada,” ütles välisminister Paet. Samuti rõhutas Paet, et
Eesti välisesindusi peaksid kaunistama eelkõige Eesti kunstnike teosed ning seetõttu on igati kohane
väliskunstnike maale eksponeerida
Eesti muuseumites.
IPUI

Foto: Välisministeerium
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Maraton –
lihtsalt sõida
Tartu maraton on Eesti tervisespordi tippsündmus,
millel on eriline staatus ja eriline koht meie kultuuris
kui starti lähevad tuhanded inimesed. Loodetavasti
tuleb ka sel aastal osalusrekord arvestades, et
lumepuuduse üle ei saa kurta ükski Eesti suusarada.

N

Eesti Kunstimuuseumi direktor Sirje Helme ja välisminister Urmas Paet.

Töötute aitamiseks ligi
pool miljardit euroraha
foto: shutterstock

Sotsiaalminister kinnitas
detsembris Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) rahastatava
tööhõiveprogrammi, mille abil
kasutatakse 2010. aastal üle
422 miljoni krooni töötuse
ennetamiseks ja selle tagajärgede leevendamiseks.
otsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul uut programmi
juba oodatakse. „Palgatoetust saab tööandja ka praegu
küsida, kuid võrreldes varasemaga oleme muutnud taotlemise
tingimusi lihtsamaks. See peaks
oluliselt soodustama töötute
tööle võtmist. Jätkuvalt pöörame
tähelepanu täiend- ja ümberõppe võimalustele. Samuti pakutakse tööpraktikat, mis annab võimaluse tööandjale leida sobiv
inimene,” ütles minister.
„Töötuse ennetamiseks on
eraldi rõhk pandud neile inimestele, kes on saanud koondamisteate – nemad võivad saada näiteks nõustamist, töövahendust
või pakutakse neile erinevaid
täiendkoolitusvõimalusi,” lisas
ta. Programmi eesmärgid on
töötust ennetada ja töökaotuse
tagajärgi leevendada, aga ka
tööhõive suurendamine, tööpuuduse vähendamine ja töötuse
kestuse lühendamine. Oluline on
ka see, et tööotsijale oleksid
paremini kättesaadavad vajaminev info ning teenused.
Programmi eelarve 2010. aastal on kokku üle 422 miljoni
krooni, sellest ESF toetus üle 353
miljoni krooni. Võrreldes mullusega on eelarve oluliselt suurenenud. Programmile lisaks saavad riigiasutused, kohalikud
omavalitsused, ettevõtjad ning
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Sotsiaalminister Hanno Pevkuri juhtimisel on töötutele pakutavaid
teenuseid oluliselt laiendatud, et uue töökoha leidmine toimuks
võimalikult kiirelt ja kergelt.
ka MTÜd ja sihtasutused toetust
avatud taotlusvoorust. 2009.
aasta alguses sai avatud taotlusvoorudest toetust taotleda 150
miljoni krooni eest, 2010. aastal
saavad rahastuse projektid 200
miljoni krooni ulatuses. Kolmas
taotlusvoor projektide esitamiseks on plaanis avada 2010.
aasta lõpus.
Sotsiaalministeerium on 2010.
aastal tööturu olukorra parandamiseks kokku planeerinud 3,8
miljardit krooni. Tööturumeetmetele on 2010. aastaks ette
nähtud 328 miljonit krooni, millest olulise osa moodustavad
teenused, mida töötukassa saab

pakkuda inimestele koostöös
tööandjatega: palgatoetus 79,9
miljonit krooni, tööpraktika 39, 7
miljonit krooni. Töötuskindlustushüvitisteks näeb eelarve sel
aastal ette 1,2 miljardit krooni,
koondamishüvitisteks 310 miljonit krooni ning tööandja maksejõuetushüvitisteks 198 miljonit
krooni.
Lisaks aitab töötukassa koostöös Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutusega (EAS) alustavatel
ja laienevatel ettevõtjatel leida
sobivat tööjõu ning vajadusel
viia läbi koolitusi. EAS meetmeteks on eelarves planeeritud
kokku 298 miljonit krooni. IPUI

TA Monitooringu andmetel ilmus 2009. aasta
jooksul Eesti trükiajakirjanduses ja võrguväljaannetes 13 463 uudist ja artiklit,
milles on mainitud peaministrit ja Reformierakonna esimeest Andrus Ansipit. President Toomas Hendrik Ilvest
mainis kirjutav meedia eelmise aasta jooksul 8123 uudises
ja artiklis. Kolmandal kohal
on Keskerakonna esimees ja
Tallinna linnapea Edgar Savisaar, keda ajakirjandus mainis mullu 4813 korda.

agu enamuse asjadega,
on ka suusatamise puhul pealehakkamine
pool võitu. Aga mis on see võit?
Mida võidetakse 63 km läbimisel suuskadel? Alustajatele on
see vast ennekõike eneseületamine, tunne, et sa ei karda
väljakutset. Püsivale tervisesportlasele on see võimalus
motiveerida end suursündmuse kaudu pidevalt sportides
enda tervise eest hoolitsema.
Tõsisportlastele nagu Andrus
Ansipile ja Andrus Veerpalule
on see võimalus tõestada, et
nad on tublisti trenni teinud ja
on paremad kui vastavalt Meelis Atonen ja Raul Olle.
Eks see sportlikkus ühe tubli
ja korraliku inimese tunnus on
ning seda enam on väga sobiv,
et Reformierakonna paljud
liikmed on eeskujulikud tervisesportlased. Teiste erakondade juhtidele võiks soovitada
tervisesporti, sest on ilmne, et
kehakaal teeb liiga ning sellest
tulenevad hädad veresoonkonnale, südamele, liigestele ja
muudele organismi elementidele, sealhulgas vaimsele tervisele.
Minu isa on käinud vist enam
kui 30 Tartu maratonil ja kõikidel Estoloppetitel, seega on
meil peres päris tugev traditsioon. Samuti on traditsioon, et
Lääne-Eestist pärit inimestena
otsime üles oma Lõuna-Eesti
tuttavad ja sugulased, kelle
juures enne maratoni suuski
lihvime ja öömaja saame. Mi-

nust sai maratonist 1994. aastal
kui 14aastaselt asusin rajale.
Olin nii 500 km trenni teinud ja
ütlesin vennale, et tahaks väga
esimese tuhande sekka saada.
Vend ütles, et ma ei pingutaks
väga üle. Mõistlik nõuanne,
kuid sattusin siiski hoogu ja
sõidu lõpuks olin kohal 427,
vend vist midagi 600.

Mulle tõeliselt
meeldib, et maraton on klassikalises stiilis.
See nõuab distsiplineeritud sõidustiili
omandamist ning
liikumine on kerge,
harmooniline
ja ilus.
Mulle tõeliselt meeldib, et
maraton on klassikalises stiilis.
See nõuab distsiplineeritud
sõidustiili omandamist ning
kui see tehtud, on liikumine
kerge, harmooniline ja ilus.
Ning seda on lihtne õppida –
vaadake vaid Veerpalu sammu
telekas ja tehke järele. Tehke
järele nii 20-40 km nädalas 4-6
nädalat jutti ning oletegi valmis
maratonil esimese kahe-kolme
tuhande sekka jõudma.
Kohtume rajal!
Kalev Kallemets

Valitsuse
usaldus
püsib

R

ahvusringhäälingu
aastalõpus tellitud
uuringu kohaselt usaldab peaministrit 46%, valitsust 47%, Riigikogu 44%,
presidenti 68% ja erakondi
29% vastajatest. 2008. aastal
usaldas Riigikogu, valitsust
ja peaministrit 44% küsitletutest. Presidenti usaldas aastal 2008 64%. Küsimustikule
vastas 1000 inimest.

Andrus Ansip ja Kalev Kallemets mõned aastad tagasi Käärikul.
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[ nagu reformierakondlane ]

Paremad Uudised on Reformierakonna ajaleht,
mis ilmub 8 korda aastas.

Poliitikas peavad kõik endale aru andma,
et süüdistada kedagi tegudes, mida toime
ei ole pandud, on eksimus eetilise
käitumiskultuuri vastu.

Peatoimetaja:
Peep Lillemägi
Fototoimetaja:
Katrina Sokk
Toimetajad:
Henri Arras
henri@reform.ee
Silver Pukk
silver.pukk@reform.ee

President Toomas Hendrik Ilvese vastus
uudisteagentuurile BNS 17.12.2009
Foto: Maria Laatspera - Riigikogu

Foto: PU arhiiv

„E
Nagu traditsiooniks saanud, külastas 17. detsembril aasta viimast Riigikogu istungit jõuluvana.
Reformierakonna fraktsiooni kingi lunastas välja meeskvartett, kes esitas Paul-Eerik Rummo sõnadele
ja Imre Sooääre viisile kirjutatud laulu ’’Oravapoiste jõululaul’’. Räägitakse, et tegemist oli nende
jõulude vägevaima etteastega. Loodame, et see esinemine ei jäänud kvarteti jaoks viimaseks.

Vastutav väljaandja:
Annika Arras
annika@reform.ee
toimetus@reform.ee
www.reform.ee
tel +372 680 8080

Swedbanki tippjuht liitus Leisi
valla majanduskomisjoniga
Saaremaal asuva Leisi
valla volikogu eelarve- ja
majanduskomisjoni uude
koosseisu kuulub nimekaima liikmena Swedbanki finantsjuht Erkki
Raasuke.

Riigikogu saalis kõlas jõulude eel
reformierakondlaste laul

Toomas Viks
toomas.viks@riigikogu.ee

ks ta nõustus ikkagi
pärast tugevaid masseerimisi,” kommenteeris Leisi vallavanem, reformierakondlane Ludvik Mõtlep.
Leisi vallas on võimul Reformierakond, kes sügisestel kohalike
volikogude valimistel sai vallavolikogu 13 kohast 9.
Vallavanem Mõtlepi sõnul on
meeldiv, et vallal on nüüd võimalik saada tagasisidet ja ideid sedavõrd tunnustatud rahandusinimeselt. Pankur Raasuke on

Leisi vallavanem Ludvik
Mõtlep saab
valla arenguplaane tehes
nõu küsida
Eesti ühelt
tuntumalt
pankurilt.
Leisi vallaga tihedamalt seotud
2000. aastast. Vallas elavad tema
naise vanemad ja Poka külas

veedab ta perega kõik suvepuhkused.
Oma Saar/Postimees/ IPUI

