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Anija vald

Eesti Reformierakond
● Taastame regulaarsed vallaametnike infopäevad külakeskustes.
● Tugevas Anija vallas on meeldiv elukeskkond ning ettevõtlikkust innustav ja elanike

soovidega arvestav vallajuhtimine.
● Valitseme tegusalt, hoolivalt ja õiguspäraselt, esiplaanil on kvaliteetse avaliku teenuse

osutamine ja bürokraatia vähendamine.
● Juhime valda otstarbekalt, valla rahakott ei tohi olla võimulolijate jaoks isikliku heaolu

kasvatamise vahend.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
● Seisame ausa, avatud ja elanikke kaasava vallajuhtimise eest.
● Toetame külaelu edendamist ja külade ümarlaudade korraldamist.

Harku vald

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
● Oluline on, et kaasatuna tunnevad end ka keskustest eemal elavad inimesed. Seetõttu

tagame külavanematele, külaseltsidele ja kogukonnakeskustele võimaluse päriselt
kaasa rääkida enda küla või alevikuga seotud teemadel enne piirkonda puudutavate
otsuste tegemist.

● Nii noorte kui eakate kaasa rääkimine kohaliku elu korraldamisel loob parema
elukeskkonna meile kõigile ning aitab muuta kogukonna hääle tugevamaks. Selleks, et
reaalselt kaasata noori ja eakaid, toetame Harku valla Noorte volikogu ja loome Harku
valla Eakate volikogu. Mõlemal volikogul on Harku valla volikogu töös nõustav roll.

● Selleks, et anda elanikele kindlus ausast ja läbipaistvast valitsemisest, tellime sõltumatu
auditi saamaks erapooletu hinnang avaliku raha kasutamise seaduspärasuse ja
otstarbekuse osas. Auditi järeldused avaldame kohalikus meedias.

● Avaldame valla eelarve, investeeringute ja muud valla elu puudutavad andmed
masintöödeldavate avaandmetena, et iga soovija saaks panustada analüüsi,
kaasamõtlemisega või leida lihtsalt ning kiirelt teda huvitavad andmed.

https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/harjumaa/anija-vald/anija-valimisprogramm/
https://kov.ekre.ee/mk/harju-maakond/anija-vald/programm
https://valimised.sotsid.ee/et/harku-programm/


● Lisame arengu- ja tegevuskavadesse selged mõõdikud, mille abil saab vallavalitsuse
tegevust hinnata.

Eesti Reformierakond
● Toome vallajuhtimisse parema kvaliteedi ja läbipaistvuse

○ Toome vallavalitsusse siseaudiitori, kes on volikogu otseses alluvuses.
○ Kaardistame vallavalitsuse töötajate ametikirjeldustest lähtuvalt tööülesanded, et

igast osakonnast saaks oma valdkonnas tugev kompetentsikeskus, kaoksid
dubleerivad tegevused ning vallaelanike jaoks oleks selge, kelle poole oma
küsimustega pöörduda.

○ Vallavalitsuse juhtimisel on peamine kriteerium professionaalsus, vajadusel
kasutame vallavalitsuse liikmete palkamiseks avalikke konkursse.

● Muudame valla planeerimisprotsessid teadmispõhiseks ning objektiivsetest
kriteeriumitest lähtuvaks

○ Arengukavad peavad sisaldama tagasivaadet, tuginema adekvaatsetele
hinnangutele ja olema koostatud huvigruppe kaasates. Korrektsele andmestikule
tuginev ja tõene eelarve võimaldab arvestada valla arenguvajadustega parimal
võimalikul viisil ning kasutab valla ressursse otstarbekalt, maksimaalses
võimalikus mahus.

● Tagame OÜ Strantumi tegutsemise, lähtudes valla elanike huvidest
○ Viime läbi põhjaliku Harku valla kommunaal- ja veemajanduse auditi, et tagada

vee-ettevõtjate tegevuse läbipaistvus ja kvaliteetne teenus.
○ Muudame OÜ Strantumi nõukogu koosseisu valiku põhimõtteid selliselt, et

esmane kriteerium oleks professionaalsus, mitte poliitiline kuuluvus.
○ Seisame selle eest, et asjatundlikult korraldatud veemajandus tagaks joogivee

kvaliteedi ja jätkusuutliku kättesaadavuse. Lisaks otsime kastmisveelahendusi
põhjavee ressurssi kasutamata.

● Moodustame vallaelanikest ekspertide võrgustiku
○ Loome võrgustiku koduvallas elavatest oma ala ekspertidest, keda saame

kaasata volikogu komisjonide töösse ja arengukavade koostamisse. Roteerime
pidevalt komisjonide liikmeid vajamineva kompetentsi põhjal. Loome
arengukavade täitmise kontrolli- ja hindamissüsteemi.

● Muudame asjaajamise elaniku ja valla vahel selgeks ning lihtsaks
○ Tagame, et kogu valla juhtimist ning elanikke puudutavad toimingud ja otsused

on lihtsasti leitavad valla veebilehelt. Loome veebikeskkonna, mille kaudu on
elanikel lihtne ja läbipaistev vallaga suhelda ning algatusi teha. Enda esitatud
küsimuse või taotluse hetkeseisu on võimalik pidevalt jälgida.

○ Automatiseerime IT-lahendustega vallavalitsuse rutiinseid protsesse, et ametnikel
oleks rohkem aega sisuliseks tööks, mis vajab just inimlikkust ja vahetut suhtlust.
Sellega tagame selge ja lihtsa asjaajamise, mis on eeldus vallavalitsuse ja
-elanike kommunikatsiooni heale toimimisele.

https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/harjumaa/harku-vald/harku-valimisprogramm/


Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Vähendame kaasaegseid lahendusi kasutusele võttes bürokraatiat ja muudame vallavalitsuse
töö efektiivsemaks.

● Valdkondade abivallavanemad peavad olema oma ala tippjuhid, kes valitakse tööle
konkursi kaudu.

● Kaotame ära tänased 2 vallavalitsuse liikme ametikohta, selle asemel loome
abivallavanem vallamajanduse alal ametikoha.

● Suurendame Harku valla Kaasava Eelarve raames teostatavate projektide arvu ühelt
kolmele.

● Korraldame regulaarselt vallavalitsuse ja külaseltside vahelist ümarlaua kohtumist.

Jõelähtme vald

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
● Kõrvaldame korruptsiooniilmingud.

Eesti Reformierakond
Valla juhtimine peab olema stabiilne, hooliv ja tegus. Juhime valda ausalt ja avatult, oleme
suunatud positiivsele arengule ning pakume elanikele kvaliteetset avalikku teenust. Valla
arendamisel lähtume reaalsetest majanduslikest võimalustest, võtmata vallale mittevajalikke ja
üle jõu käivaid kohustusi.

● Valitseme tegusalt, hoolivalt ja õiguspäraselt, esiplaanil on kvaliteetse avaliku teenuse
osutamine ja bürokraatia vähendamine.

● Juhime valda otstarbekalt, valla rahakott ei tohi olla võimulolijatele isikliku heaolu
kasvatamise vahend.

● Juhime valda tasakaalukalt, olles orienteeritud säästvale ja keskkonnasõbralikule
arengule, kaasame kogukondi neid mõjutavate otsuste tegemisel.

● Informeerime vallaelanikke olulistest valda puudutavatest sündmustest, kasutades
selleks nii vallalehte, valla kodulehte, valla ja külade Facebooki kontosid kui ka
keskustes paiknevaid infostende.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
● Jah – Peame vajalikuks määratleda kõrgendatud avaliku huviga piirkonnad meie vallas,

kus ei tohi otsuseid langetada (mets raiuda, kaevandada, raskeliiklust lubada jne)
kohaliku kogukonnaga eelnevalt läbi arutamata ja kogukonna seisukohti arvestamata.

● Jah - Muudame radikaalselt Vallavalitsuse asjaajamist – venivatele kohtuskäimistele
suure hulga maksumaksjate raha kulutamise asemel tuleb lahendada probleemid heas
sisulises koostöös kõigi asjaosalistega!

https://kov.ekre.ee/mk/harju-maakond/harku-vald/programm
https://valimised.sotsid.ee/et/joelahtme-programm/
https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/harjumaa/joelahtme-vald/joelahtme-valimisprogramm/
https://kov.ekre.ee/mk/harju-maakond/joelahtme-vald/programm


● Jah - Korruptsiooniohtude vähendamiseks lõpetame pikka aega kestnud
seaduserikkumise ja viime sisse volikogule alluva audiitorkontrolli!

Keila linn

ISAMAA Erakond
● Lubame läbipaistvust ning suuremat koostööd ja arutelusid linnaelanikega ja seda

mõistlikel kellaaegadel
● Loome võrdsed tingimused kõigile linnaelanikele, mitte ainult valitud persoonidele
● Volikoguistungid taas veebiülekandega jälgitavaks
● Volikogu protokollid arusaadavamaks ja selgemaks (küsimused, vastused, nimed)
● Teeme koostööd erinevate huvigruppidega (korteriühistud, eramajade omanikud,

väikeettevõtted) parimate lahenduste leidmiseks, tehes ühishankeid, aidata
koordineerida, kaardistada, pakkuda lahendusi, hõlbustada asjaajamist (hanked, load,
asutused…)

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Oleme kindlad, et Keila linna saab juhtida veelgi paremini. Kaunist linnakeskkonnast üksi ei
piisa, rohkem tuleb arvestada linnaelanike soovidega ning võimestada igaüht oma
elukeskkonna parandamisel. Muutusteta linnavõim tekitab korruptsiooniohu ja kasvatab
mugavustunnet.

● Langetame otsuseid koostöös inimestega, kellesse need puutuvad, toome
linnajuhtimisse inimkeskse lähenemise ja lahendustele orienteerituse.

● Tagame kiire ja kvaliteetse menetlusprotsessi nii kodanikule kui ettevõtjale.
● Loome linnavalitsuse juurde nõuandjaks Eakate Nõukogu ja Kodanike Komisjoni.
● Arendame sisulist koostööd Keila Kooli õpilasesinduse ja Keila Noortevolikoguga.

Eesti Reformierakond
● Hindame linna juhtimises kogemust, teadmisi ja haridust. Oleme avatud uutele ideedele.

Kaasame nii noori kui ka vanu, et vaim püsiks värske ja mõte selge
● Loome linnale nõuandjaks Eakate Nõukogu

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
● Kõige demokraatlikuma erakonnana me kehtestame Keila elanikele võimaluse algatada

rahvahääletusi ning otsustada oluliste küsimuste üle referendumitel.

VALIMISLIIT SÕBRALIK KEILA
● Linna ja linna ettevõtteid juhitakse läbipaistvalt, kompetentselt ja kaasavalt. Info saamine

linnaasutustelt on kiire protsess ning nende tööle tagasiside andmine on loomulik.

https://isamaa.ee/kov21/keila/programm/
https://valimised.sotsid.ee/et/sde-keila-2021-kohalike-valimiste-teemad/
https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/harjumaa/keila-linn/keila-valimisprogramm/
https://kov.ekre.ee/mk/harju-maakond/keila-linn/programm
http://sobralikkeila.ee/


● Pöörame suuremat tähelepanu linna avalikele infokanalitele, et ametlik info oleks selge
ja lihtsasti kättesaadav.

Kiili vald

Eesti Reformierakond
ALUSTAME noortevolikogu tööd ja kaasame noored aktiivselt valla juhtimisse
PAKUME avatud ja sõbralikku vallajuhtimist, majandame kiirelt, heaperemehelikult ja
kvaliteetselt
JAGAME pidevalt infot vallas toimuva kohta veebilehel, sotsiaalmeedias ja paberväljaandes
VÕTAME eesmärgiks vastata igale kirjalikule pöördumisele hiljemalt 15 päeva jooksul (senise
30 päeva asemel)
KAASAME kantide MTÜ-d/seltsingud valla arengu ja eelarve planeerimisse
KOOSTAME kaasava juhtimise tegevuskava
JUHIME valda hästi motiveeritult ja eesmärgistatult, tuginedes osalusdemokraatiale;
kindlustame, et valdkondadevaheline tegevus on koordineeritud
VÕIMALDAME elanikel volikogu istungeid veebis jälgida

Valimisliit Kiili Külade Ühendus
● Kaasame elanikke valla strateegilistesse otsustusprotsessidesse läbi avalike arutelude.
● Jätkame vallaelanike operatiivset informeerimist ja kaasamist läbi sotsiaalmeedia,

korraldame volikogu istungitest otseülekanded.

Kose vald

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
● Korraldame vallavalitsuse ja volikogu töö läbipaistvalt ja kvaliteetselt. Asendame senise

ärihuvidel põhineva suletud valitsemismudeli koostöö ja avatud valitsemisega, mis
lõpetab volikogus aastaid kestnud vastandumise. Seame selged eesmärgid ning nõuded
vallavalitsuse tööle ja töötulemustele, parandame ka info liikumist ja peatame
dokumentide asjatu salastamise.

● Teeme Kose vallale täieliku finantsauditi ja käivitame tegevused tulude suurendamiseks.
Kahjulike otsuste ja ebapädeva juhtimisega on kaotatud igal aastal sadu tuhandeid
eurosid. Eelistame mõjukate ärimeeste omahuvide asemel kogu valla ühiskasu ja
lõpetame või teeme ümber Kose vallale kahjulikud lepingud, et vähendada vallaeelarve
kulusid ning suurendada tulusid

● Toome vallavanemaks tippjuhi, kes on väljastpoolt praeguseid võimukoridore ja kellel ei
ole sõltuvussidemeid praeguse vallavõimuga. Vallamajja kogunenud intriigide, ärihuvide

https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/harjumaa/kiili-vald/valimisprogramm/
https://www.kiilikyladeyhendus.ee/?fbclid=IwAR1-6b1o2WVCbGx2ewg2gIZTzgn-2vsz5tiHHzDjKCS8_iPypMUqTl26ce8
https://kov.ekre.ee/mk/harju-maakond/kose-vald/programm


ning konfliktide lahendamine on võimalik ainult süsteemist rikkumata juhiga, kes ei karda
otsustamist.

● Paneme vallamaja ja volikogu elanike heaks tööle, kõrvaldame asjatu bürokraatia.
Asjaajamine vallaga peab olema sujuv ning suhtumine elanikke ja ettevõtjaid toetav.
Kõikvõimalikud load, kooskõlastused ja kinnitused ei tohi võtta rohkem aega kui
hädapärast vajalik.

● Kiirendame ja parandame valla suhtlust elanikega, loome täiendavad infokanalid ja Kose
valla mobiiliäpi, millega käivitame elanike ja valla vahelise otsesuhtluse. Äpi kaudu saab
vallamajja saata infot ja teateid probleemidest ning vald saab kiirelt teavitada elanikke
ümberkorraldustest ja uudistest. Parandame valla ajalehe kvaliteeti, loome korraliku
veebiväljaande ning kasutame paremini sotsiaalmeedia võimalusi.

● Rahvaküsitlused valda puudutavates olulise mõjuga küsimustes saavad normiks.

Valimisliit Uus Aeg
Lõpetame Kose valla korruptiivse ja ebapädeva juhtimise. Valimisliit Uus Aeg ei näe võimalust
juhtida Kose valda koos valimisliiduga Meie Vald, kui valla seniste probleemide allikaga. Oleme
avatud koostööks EKRE-ga ja valimisliiduga Kogukond Ühendab.

Valimisliit Kogukond Ühendab
● Taastame vallavalitsuse ja volikogu koostöö: paat liigub õigesti ja kiiremini, kui sõuda

ühes suunas.
● Muudame volikogu komisjonide koosolekud ja nende sisu avalikuks.
● Moodustame vallavalitsuse juurde kogukonnakomisjoni, mille ülesanne on valla eri

piirkondade arengule kaasa aidata ja lahendada kogukondlikke küsimusi.
● Korrastame ja loome arengu kavandamise süsteemi: uus arengukava annab selge

tervikpildi piirkondadele, kuidas sisend rohujuuretasandilt jõuab tegevuskavva ja
eelarvesse.

● Korraldame vallavalitsuse ja allasutuste tööprotsesside ning tugiteenuste korraldamise
auditi ning seame töös sisse tulemusnäitajad: tõhustame juhtimist ja seirame arengut, et
püsida õigel kursil

● Arendame jõuliselt avalike teenuste e-lahendusi ning rakendame IT-lahendusi valla
juhtimises ja kogukonna kaasamiseks.

● Seame sisse kommunikatsioonispetsialisti ametikoha, sest suur osa probleemidest on
tekkinud halva ja hilinenud kommunikatsiooni tõttu.

● Muudame Kose Teataja sisu kvaliteetsemaks.

https://www.facebook.com/uusaeg
https://kogukondyhendab.ee/?fbclid=IwAR31Gehg4vkRPfgSqt8CMiBAMrYfJaDiOXL9xvlu75Z7Kdm_NxO5sfe_sGE


Kuusalu vald

Eesti Reformierakond
● Kaasame juhtimisotsuste tegemisse elanike, ettevõtjate ja spetsialistide ettepanekuid.
● Suurendame külavanemate kaasatust.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
● Mõistame hukka ja lõpetame mõjuvõimuga kauplemise ning onupojapoliitika valla

asjaajamises.
● Toetusi üritusteks ja projektide omaosalusteks jagame ausalt ning läbipaistvalt.

Valimisliit Ühine Kodu
● Kutsume suurima koalitsioonist välja jääva valimisliidu/erakonna esindaja vallavalitsusse

ning konsulteerime enne vallaelu oluliste otsuste langetamist kõigi volikogus esindatud
jõududega.

● Suurendame valla raha kasutamise läbipaistvust, avalikustades pidevalt valla kodulehel
pidevalt valla tulud ja tehtud kulud.

● Töötame välja kaasava eelarve, kus vallaelanikud saavad osaleda mitte ainult projektide
valikus, vaid ka nende rahastamises kaasa lüüa.

Valimisliit Üks Kuusalu vald
● Meie maksuraha kasutatakse ühistes huvides läbipaistvalt ja põhjendatult;
● Valla eelarvemenetlus ja investeeringute kavandamine on elanikke, kogukondi ja

vabaühendusi kaasav;
● Anname kogukondadele suurema õiguse (planeerimine, kohalik elukeskkond, taristu,

mets jne) neid puudutavate otsuste tegemisel;
● Muudame valla allasutuste juhtimise ja nendevahelise koostöö efektiivsemaks;
● Anname kõigile, kes soovivad osaleda avalikus juhtimises, võimaluse vallavolikogu

komisjonidesse kandideerimiseks;

Loksa linn

Siin me elame valimisliit
● Meie eesmärgiks on linna juhtida asjatundlikult ja edasipürgivalt, partnerluses linlaste ja

ettevõtjatega. Loome kaasaegse ja innovaatilise omavalitsuse, mis arvestab inimeste
huvidega.

https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/harjumaa/kuusalu-vald/kuusalu-valimisprogramm/
https://kov.ekre.ee/mk/harju-maakond/kuusalu-vald/programm
https://www.facebook.com/uhinekodu/
https://www.1kuusalu.ee/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073016846592


Lääne-Harju vald

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
● Iga valla elanik on meile tähtis. Loome usaldust nendega suhtlemisel ja tutvustame

võimalikult avatult oma seisukohti.
● Korrastame valla juhtimise, kaasame tippspetsialiste eri tegevusvaldkondades.
● Toetame kodanikualgatust, anname kohalikele õiguse otsustada nende kodukohta

puudutavates küsimustes läbi referendumite, mis oleksid otsuste tegemisel siduvad.

Eesti Reformierakond
● Oleme seisukohal, et juhtimine peab olema kaasav ja avatud.
● Kuulame ja kaasame vallaelanikke rohkem otsustusprotsessidesse!

Valimisliit Ühendus
● Juhime valda ausalt, avatult ja inimesi kaasates.

Maardu linn

Sotsiaaldemokraatlik erakond
● Moodustame eakate volikogu.

Eesti Reformierakond
Tunneme linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni tegevust. Sellest tulenevalt oleme kindlad, et linna
juhtimine vajab värskendust ning inimesi, kelle töökoht ei sõltu linnavõimust. Seisame selle
eest, et meie linna juhtimine oleks läbipaistev ja nähtav, sotsiaalteenused oleksid kõigile
ühtmoodi kättesaadavad ning inimesi koheldaks võrdselt ja õiglaselt.

Valimisliit Maardu Hääl - Golos Maardu
● korruptsioonivastase võitluse rahvakomisjoni loomine, et viia läbi Maardu

administratsiooni kõigi eelarvekulutuste välisaudit ja üle vaadata linnavalitsuse
finantsdokumentide auditi tulemused;

● bürokraatlike protseduuride mahu vähendamine ja administreerimise lihtsustamine,
vähendades ametnike arvu;

● Maardu linnakogu revisjonikomisjoni liikmete valimine, tuginedes ametialasele
pädevusele, mitte erakondlikule kuuluvusele ja saadikute lojaalsusele;

● avalike ja avatud konkursside korraldamine Maardu kõigi munitsipaalstruktuuride
ametikohtade täitmiseks;
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● linnaelu oluliselt mõjutavate otsuste tegemisel üldrahvalike küsitluste tegemise tava
juurutamine;

● kõigile poliitilise opositsiooni esindajatele ja alternatiivse arvamusega valijatele
juurdepääsu võimaldamine linnaeelarvest rahastatavatele inforessurssidele;

● ühiskondliku organisatsiooni “Rahvakontroll” loomine, mille eesmärgiks on
linnaametnike töö kvaliteedi jälgimine, igast Maardu elanikust võib saada vabatahtlik;

● käivitatakse munitsipaalprogramm “Linnapea post”, mille raames varustatakse iga
Maardu linnaosa postkastiga, kus saab esitada kodanike kirjalikke avaldusi koos
taotluste, kaebuste ja päringutega.

Raasiku vald

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Me seisame selle eest, et tuua võim kodanikele lähemale. Me oleme presidendi otsevalimise
poolt. Me toetame kodanikele laiema otsustusõiguse andmist. Me usume, et inimestel endil
peab olema õigus otsustada suuremate muudatuste üle oma kodukohas. Me kehtestame
omavalitsuse elanikele võimaluse algatada rahvahääletusi ning otsustada oluliste küsimuste üle
referendumitel. Loome uued, väiksemad omavalitsused, kui inimesed seda soovivad. Me ei luba
korruptsiooni, valetamist, varastamist ega ülekohut.

Kodukoha Valimisliit
● Vallajuht leitakse konkursiga
● Ühtse valla personalipoliitika väljatöötamine ja rakendamine
● Kodanikud on kaasatud eelarve koostamisse (kaasav eelarve)
● Vallakodanikud on oodatud osalema volikogu komisjonide töös

VALIMISLIIT RAASIKU VALD
● Senised arengud on realiseerunud kõiki volikogu osalisi kaasates ja meie soov on ka

edaspidi valla arendamisel kõigiga koostööd teha.
● Valla juhtimine on stabiilne, hooliv ja avatud.
● Arendame ja rakendame nutikaid lahendusi ja e-lahendusi, sh elanikkonnale tähtsaid

projektide ühisrahastusplatvorme, nagu Hooandja, ning veebipõhiseid küsitlusi
erinevatele algatustele kiire tagasiside saamiseks.

● Käivitame regulaarsed rahulolu-uuringud, millega elanikud saavad valla teenuste
kvaliteedile vahetut tagasisidet anda.

● Asutame Hea Mõtte Klubi kõikidele vallaelanikele kaasamõtlemiseks ja panustamiseks.

https://kov.ekre.ee/mk/harju-maakond/raasiku-vald/programm
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Rae vald

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Liigne vastutulelikkus arendajatele on suurendanud aga koormust vallaeelarvele, kus n-ö
magusad maatükid skeemitatakse omadele, jättes avaliku huvi tagaplaanile. Muutusteta
vallavõim tekitab korruptsiooniohtu.

- Toome uusi inimesi ja mõtteid vallajuhtimisse
Oleme kindlad, et kõigi protsesside edasiviivaks jõuks on aktiivsete ja tarkade inimeste
kaasamine. Samamoodi on vaja valla juhtimisse ja tegevusse kaasata uusi inimesi, kellel on
uued mõtted ning ideed. Vald peab arenema ja olema vallaelanikele veelgi kodusem ning
loodussõbralikum. Valda peab juhtima optimaalse inimressursi ja oma ala tundvate inimestega.

Kaasame valla arengusse küla- ja alevikuseltsid.

- Vallaeelarve läbipaistvaks ja selgelt arusaadavaks
Vallaeelarve ja kulud peavad olema selgelt arusaadavad kõigile vallaelanikele. Toetame Rae
vallavolikogu ettepanekut Vabariigi Valitsusele, et muudetaks riigieelarve seadust, millega
suurendataks kohaliku omavalitsuse tulubaasi. Selleks peaks omavalitsusele laekuma vähemalt
16% residendist füüsilise isiku maksustavast tulust praeguse 11,93% asemel.

Erakond Eesti 200
● Tihendame koostööd kogukondadega
● Muudame vallajuhtimise avatuks ja kodanikke kaasavaks
● Astume pika sammu edasi valla digitaalseks muutmises ning muudame asjaajamise

lihtsaks ja vähe aega nõudvaks

Eesti Reformierakond
PAKUME avatud ja sõbralikku vallajuhtimist, majandame heaperemehelikult ja kvaliteetselt;
JAGAME pidevalt vallas toimuva kohta infot veebilehel ja sotsiaalmeedias, regulaarselt portaalis
Rae Sõnumid ja paberväljaandes;
VÕTAME EESMÄRGI vastata igale kirjalikule pöördumisele senise 30 päeva asemel hiljemalt
15 päeva jooksul;
ARENDAME valla veebilehel olevat sõnumivahetuskanalit, et infot kiiremini ja asjakohasemalt
vahetada;
KAASAME kantide MTÜ-d/seltsingud valla arengu ja eelarve planeerimisse;
KOOSTAME kaasava juhtimise tegevuskava;
JUHIME valda motiveeritult ja eesmärgistatult, põhinedes osalusdemokraatial, ja
valdkondadevaheline tegevus on koordineeritud.
PANUSTAME igal aastal 30 000 eurot kogukonna nimetatud projekti läbi kaasava eelarve.
TOETAME noortevolikogu tööd ja kaasame noored aktiivselt valla juhtimisse.

https://valimised.sotsid.ee/et/rae-programm/
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Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Me toetame elanikele laiema otsustusõiguse andmist. Me usume, et inimestel endil peab olema
õigus otsustada suuremate muudatuste üle oma kodukohas. Me toetame Rae valla elanike
võimalust avaldada arvamust ja algatada rahvahääletusi. Me ei luba korruptsiooni, valetamist,
varastamist ega ülekohut.

Saku vald

Erakond Eesti 200
● Muudame valla juhtimise läbipaistvaks ja elanikke kaasavamaks.

Valimisliit Roheline Saku vald

● Saku valla edukaks toimimiseks tahame suurendada elanike kaasamist
otsustamisprotsessidesse ja otsustajate vastutust tehtud otsuste eest.

● Vallale oluliste küsimuste otsustamisel kasutame rahva algatuste ja suurendame
kaasava eelarve mahtu.

Valimisliit Kodu

● Kaasame aktiivsed vallaelanikud ja vabaühenduste (sh külaseltside ja korteriühistute)
esindajad volikogu komisjonide töösse.

● Aitame valla noortel luua vallavolikogu juurde noortevolikogu, võimaldamaks noorte
häälel tugevamalt kõlada ning edendamaks noortes kogukondlikku ja ühiskondlikku
aktiivsust.

● Lihtsustame asjaajamist vallavalitsuses. Planeeringute algatamisel kaasame koheselt
olulised huvirühmad, vältimaks probleeme edasises menetluses. Mistahes küsimustega
vallaametnike poole pöördumisel peab teenindus olema orienteeritud lahenduse
leidmisele ning ametnik peab olema eelkõige abistaja.

● Parandame vallaelanikele suunatud teavitust volikogu, vallavalitsuse ja asutuste
tegevusest.

● Korruptsiooni ja huvide konflikti ennetamiseks loome hea tava, et Saku valla asutuste
juhid ei kuulu volikokku ega volikogu komisjonidesse.

● Nihutame otsustusõiguse koos rahastamisega rohkem küladele, asumitele,
vabaühendustele. Taastame valla vabaühenduste toetusfondi mahu 1% valla
omatuludest. Kaotame nõude esitada igal aastal projektitoetuse taotlusi valla

https://kov.ekre.ee/mk/harju-maakond/rae-vald/programm
https://eesti200.ee/candidate/subdistrict/Saku_vald/
https://www.facebook.com/Roheline-Saku-Vald-valimisliit-101355925443072
https://valimisliitkodu.ee/


arengukava eesmärkidesse püsivalt panustavatel ühingutel. Sõlmime nendega
strateegilise partnerluse koostöölepped ning tagame iga-aastase tegevustoetuse.

● Suurendame kaasava eelarve mahu 50 000 euroni.

Valimisliit Väikelinn Saku

● Kaasame elanikke valla strateegilistesse otsustusprotsessidesse läbi avalike arutelude.
● Tõstame kaasava eelarve mahu kahekordseks.
● Parandame teenuste kvaliteeti tõstes ametnike pädevust, kodanikele vastamise selgust

ja kiirust

Saue vald

Eesti Reformierakond
● Muudame asjaajamise ja suhtluse vallaga lihtsamaks, ligipääsetavamaks ja

digitaalsemaks.
● Kommunikeerime paremini vallas planeeritavat ja toimuvat.
● Parandame vallavalitsuse istungite kajastamist.
● Lahendame vallaelanike mured ilma liigse bürokraatiata.
● Eraldame kaasavast eelarvest 200 000 eurot kogukondade ideede elluviimiseks.
● Kaasame valla kogukondi MTÜ-de, seltsingute ja muude vormide kaudu valla arengu ja

eelarve planeerimisse.
● Parandame piirkondlike halduskeskuste töökorraldust, et tagada elanike

kaasarääkimisvõimalus kohalikes ja ülevallalistes otsustes.
● Moodustame külavanematest ja asumite esindajatest vallavalitsusele nõu andva

esinduskogu, et kaasata neid senisest enam valla elu korraldamisse.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Vallajuhtide ja elanikkonna vahel stabiilse ja usaldusliku sideme loomiseks kaasame otsuste
langetamise protsessi uusi, ausaid ja hakkajaid inimesi. Toetame kogukondlikke algatusi, linna-
ja külaseltse ning linna- ja külavanemate institutsiooni loomist, kaasates nad valla eluga seotud
küsimuste lahendamisse. Seisame näoga inimeste poole, tagame tehtavate otsuste
läbipaistvuse ja lühendame dokumentide menetlusaega. Toome päevavalgele ja juurime välja
korruptsiooni, raiskamise, onupojapoliitika ja liigse bürokraatia.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Toetame subsidiaarsuse põhimõtet valla tasemel! See tähendab, et riigiasutuste otsused tuleks
teha inimestele võimalikult lähedal ja nendega tuleks tegeleda võimalikult madalal bürokraatia

https://xn--vikelinnsaku-gcb.ee/valdkonnad/
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tasemel. Kõrgemale tasemele tuleks viia ainult need otsused, mida ei saa langetada madalamal
tasemel.

Toetame kohalike külaseltside asutamist, seda ka uutes elurajoonides (nt Alliku) ja alevikes (nt
Laagri), kus sarnased asutused veel puuduvad. See võimaldab paremini kaasata kohalikke
kohaliku tähtsusega küsimuste lahendamisse.

Konkreetsete kohalike kogukondade jaoks eriti olulistel juhtudel toetame valdade ja
külaseltsidide vahelist vastastikust dialoogi, reaalselt kohalikke inimesi kaasates ja kuulates.

Teeprojektide ja elamurajoonide arendamisel nõuame samuti kohalike elanike tegelikku
kaasamist, mitte vaid “ühesuunalist teavitamist”, nagu seni kombeks on olnud!

Eesti Keskerakond
● Kaasame kogukonnad valla arengu otsustusprotsessi
● Asutame asumi ja külavanematest nõukoja, millele anname reaalse õiguse kaasa

rääkida valla jaoks olulistes küsimustes.
● Loome Saua vallavolikogu juurde noorte volikogu nende paremaks esindamiseks vallas.

Saue valimisliit “Koostöö - Meie vald”
● Toetame kogukonnakeskuste jätkuvat eelarvelist iseseisvust läbi arengukavapõhise

eelarvelise sihtfinantseerimise. Eelarveprotsessis rakendame kaasamist ning
halduskeskustele täiendava eelarveautonoomia võimaldamist.

● Valla areng toetub sisuliselt ja kaasavalt välja töötatud strateegiadokumentidele.
● Rakendame valla halduskeskustes kaasava eelarve menetlust 100 000 euro ulatuses

Sauel ja Laagris ning 30 000 euro ulatuses Riisiperes ja Haibas.

Viimsi vald

Keskerakond
● Ehitus- ja parendustöid planeerides jälgime looduskeskonna säilimist, juriidiliselt

korrektset asjaajamist ning kogukonna arvamuse kaasamist. Iga planeeringu keskmes
peab olema inimese ja keskkonna kooskõla.

● Peame oluliseks kiirendada Viimsis asjaajamist. Selleks võtame volikogu tasandil vastu
otsuse, et kirjadele, taotlustele ja pöördumistele tuleb vastata poole kiiremini ehk 30
päeva asemel kuni 15 päevaga.

● Toetame kogukonna algatusi ning kaasarääkimist igapäevaelu korraldamisel. Kaasame
külavanemad kogukondade tegutsemist puudutavate otsuste tegemisse.

● Toetame kogukonnaalgatuse ja -hääletuse võimaldamist kohaliku omavalitsuse tasemel.
Võtame kasutusele e-lahendused, et edendada Viimsis kohalikku
rohujuure-demokraatiat ning anda kaasarääkimise võimalus kõigile, kes on huvitatud.

https://sauevald.keskerakond.ee/
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● Toetame kaasava eelarve osakaalu kasvatamist seniselt 50 000 eurolt vähemalt 100 000
euroni ja küladepõhise eelarve rakendamist.

Erakond Eesti 200
EESMÄRK: Tihe koostöö kogukondadega. Soovime, et kogukonnad oleksid alevikes ja külades
kompetentsed kohaliku elu asjatundjad ja head partnerid vallavalitsusele. /../

Eesmärgi saavutamiseks:
● Kaasame külaseltsid ja teised kohaliku elu küsimustega tegelevad kodanikuühendused

aktiivselt otsuste tegemisse ning arvestame nendega kui võrdväärsete partneritega.
● Kaasame külavanemad volikogu komisjonide töösse, andes võimaluse regulaarselt

tutvustada külaga seotud probleeme ja arenguid ning teha ettepanekuid kogukonnaelu
parendamiseks.

● Tagame kogukondadele otsustusprotsessis kaasarääkimiseks piisava informatsiooni
olemasolu.

● Võtame volikogus vastu ja rakendame ellu vabaühenduste ja omavalitsuse vahelise
“Koostöö hea tava“.

EESMÄRK: Avatud ja kaasav vallajuhtimine. Täna ei arvesta Viimsi vallavõim ja volikogu
koalitsioon oma otsustes kogukonnaga. Avalikkusele arusaamatud otsused on lõhkunud
elukeskkonda, hävitanud koostöötahet ja usaldust valla suhtes. Otsuseid langetatakse väikese
grupi inimeste huvidest lähtudes, kohalikku kogukonda kaasamata ja kogukonnale
vastandudes. Hüppeliselt on kasvanud korruptsioonijuhtumid ja ka olukorrad kus elanikud
peavad avaliku huvi kaitseks pöörduma kohtusse.

Eesmärgi saavutamiseks:
● Korruptsioonile nulltolerants Viimsi vallas.
● Viime kõikide valla varasemate kahtlaste tegevuste suhtes läbi täieliku revisjoni,

hindame kulutuste otstarbekust ja seadustele vastavust.
● Anname volikogu revisjonikomisjonile õiguse tutvuda kõikide vallavalitsuse ja valla

tütarettevõtete tegevustega seotud dokumentidega.

Eesti Reformierakond
● Jätkame vallavalitsuse ja allasutuste pakutavate teenuste pidevat parendamist, et

kujundada Viimsist Eestis kohaliku omavalitsusteenuse lipulaev. Teeme efektiivsuse
tagamiseks tihedat koostööd riigi ja teiste omavalitsustega.

● Jätkame kaasava eelarvega ja suurendame selle rahalist mahtu.
● Kutsume ellu Noorte Oma Eelarve, mis võimaldab noortel enda ideid ellu viia.
● Jätkame head koostööd külavanematega. Tagame kogukondade piisava informeerituse

neid puudutavates teemades.

https://eesti200.ee/candidate/subdistrict/Viimsi_vald/
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● Korraldame regulaarselt kogukondlikke arvamuskoosolekuid tähtsates valla arengut
puudutavates küsimustes.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
● Lõpetame olukorra kus vallajuhtimine on koondunud vaid kitsa ringi ja huvigrupi kätte

kes käituvad vallakodanikega nagu teerull asfaldiga!
● Lõpetame korruptsiooni ja vabastame vallavalitsuse ning valla omandis olevate

äriühingute nõukogud poliitiliste juhtivfiguuride perekonnaliikmetest, sõpradest ja
tuttavatest!

● Lõpetame nii rahvusvahelise kui kohaliku maksumaksja raha kanaliseerimise valla võimu
juures pesitsevate isikute erahuvide rahuldamiseks!

● Loome sõltumatu vallakontrolöri ametikoha, kelle poole saab oma mures pöörduda iga
vallakodanik!

● Algatame valla valitsemissüsteemis põhjaliku revisjoni!
● Kaasame valla eluliste küsimuste, planeeringute lahendamisel vallaelanikud viies sisse

otsedemokraatia ja rahvahääletuse otsustuse mehhanismi ühe selge osana!

ISAMAA Erakond
● Seisame ausa ja koostöövalmis valla juhtimise ning sujuva asjaajamise eest.
● Loome nutikaid lahendusi vallaga suhtlemiseks, transpordi ja tervishoiu korraldamiseks.
● Toetame kaasava eelarve osakaalu rakendamist seniselt 50 000-lt 150 000 euroni ja

küladepõhise eelarve rakendamist.

Valimisliit Kogukondade Viimsi
● Viimsi valda tuleb juhtida ausalt ja läbipaistvalt.
● Vallavolikogu ning vallavalitsuse liikmetega seotud firmad ei osale hea tava järgides valla

avalikel hangetel.
● Muudame valla äriühingute (Viimsi Haldus, AS Viimsi Vesi, Rannapere Pansionaat ja

Rannarahva muuseum) tegevuse läbipaistvaks ning volikogu revisjonikomisjoni poolt
kontrollitavaks. Muudame kõikide valla äriühingute töötajad ja neile makstavad tasud
avalikuks.

● Suurendame kaasava eelarve iga-aastast mahtu 150 tuhandele eurole.
● Rakendame otsedemokraatiat kogukondade jaoks oluliste küsimuste otsustamisel

(kogukondlikud ja ülevallalised küsitlused).

https://kov.ekre.ee/mk/harju-maakond/viimsi-vald/programm
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Valimisliit Vali Viimsi

● Reeglid kehtivad ühtemoodi kõigile, olgu inimesed seotud võimul olevate inimestega või
mitte.

● Viimsi valla juhtimine peab olema läbipaistev, aktiivselt kaasav, konsensuslik,
kompetentne ja vastutustundlik. Läbipaistev juhtimine tähendab nii passiivset avatust
(vald vastab kodanike küsimustele sisuliselt ja kiiresti) kui ka aktiivset avatust
(vallavalitsus tutvustab/põhjendab oma otsuseid omal algatusel ja faktidele tuginedes).

● Kasutame valla rahakotti avaliku huvi, mitte väikese kildkonna huvide edendamiseks.
● Ütleme EI! sahkerdamisele ja kahtlastele JOKK-skeemidele. Valla asjaajamine peab

olema läbinisti aus ja läbipaistev.
● Avalikustame Viimsi Haldus OÜ, AS Viimsi Vesi ja teiste valla osalusega äriühingute

tegevuse ja palganumbrid, kuna tegemist on de facto valla allasutustega.
● Kõik vallajuhtide lobikohtumised huvirühmadega avalikustatakse, võttes eeskujuks

vabariigi valitsuse poolt kinnitatud lobistidega suhtlemise hea tava.
● Vallavalitsus kaasab huvirühmi aktiivselt otsustusprotsesside algfaasis, mitte vaid

kooskõlastamiseks lõppfaasis. Vallaelanikke tuleb vallas toimuvasse aktiivselt ja
sisuliselt kaasata, mitte passiivselt teavitada.

● Igal vallakodanikul on võimalus algatada pöördumisi volikogule ning osaleda
vallajuhtimises rahvaküsitluste ja digireferendumite teel.

● Muudame Viimsi valla kodulehe kasutajasõbralikuks ja informatiivseks. Teave peab
jõudma õigeaegselt ka nendeni, kelle digipädevus on väiksem.

● „Viimsi Teataja“ ei ole vaid võimukoalitsiooni hääletoru, sellest peab saama sisukas kogu
valla sõltumatu väljaanne. Võimupoliitikutele jääb rubriik „Ametlikud teadaanded“.

● Vallavalitsuse liikmed, valla ametnikud ja valla palgal olevad töötajad peavad olema oma
ala spetsialistid, nende erakondlik kuuluvus on teisejärguline. Ka Viimsi valla osalusega
äriühingutes näeme valdkonna spetsialiste, mitte ustavaid „parteisõdureid“.

● Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste maine tööandjana on atraktiivne ning vaba
poliitilistest “ärapanemisest ja mehitamisest”. Vallavalitsuse ametnikud ja töötajad on
oma alal tippspetsialistid, pühendunud valla arengu eesmärkide täitjad ja innovaatiliste
lahenduste ideemeistrid. Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste personali töötasustamise
alused (sh motivatsiooni- ja tulemustasustamise süsteem) on avalikud, arusaadavad ja
läbipaistvad. Vallavalitsus tööandjana tagab nii vallavalitsuse ametnike kui hallatavate
asutuste personali pädevuste ja tööalaste oskuste taseme hoidmise ja arendamise, et
tagada vallas parim elukeskkond ja valla elanike ootustele ja vajadustele vastavad
teenused.

● Vald toetab oma elanikke igakülgselt, sealjuures aitab kodanikke taotluste, avalduste ja
kaebuste esitamisel. Avaliku huvi puudumisel ei lähe vald üldjuhul oma elanike vastu
kohtusse.

● Kutsume Viimsi noortevolikogu, Viimsi eakate nõukoja esindajad ja teiste huvigruppide
esindajad volikogusse ja volikogu komisjonidesse ja kaasame neid sisuliste partneritena.

https://www.valiviimsi.ee/

