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Vaata lähemalt, milliseid korruptsioonivastaseid, läbipaistvust ja avatust suurendavaid tegevusi
valimistel osalejad lubavad. MTÜ Korruptsioonivaba Eesti on apoliitiline ühendus ning antud
analüüsi eesmärk on tagada valijate informeeritus kohalikel valimistel.

Ülevaade seisuga 05.10.2021.
Erakonnad ja valimisliidud, kellel me temaatilisi lubadusi ei tuvastanud, pole siia lisatud.
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Valimisliit Ühine Hiiumaa

Hiiumaa vald

Eesti Reformierakond
Paremini hoitud Hiiumaa seisab oma inimestele lähedal. Hiiumaa tugevuseks on kokkuhoidev
kogukond. Siinne vallavõim ei saa olla võõras ega kauge. Viime ellu reformid, mis suurendavad
kohaliku juhtimise tõhusust ja aitavad hiidlaste huve paremini esindada. See tähendab, et

● juhime valda professionaalselt, avatult, ausalt ja südamega. Teeme seda
väärtuspõhiselt, arvestades kõikide piirkondade huvide ja vajadustega. Paneme
osavallakogud tegutsema kogukonnakogu põhimõttel, et ka väiksemate piirkondade
elanike hääl oleks oma kodupaiga arengutes kaasarääkimisel selgelt kuulda;

● viime Hiiumaa valla haldusjuhtimise üle valdkonnapõhisele mudelile, et igas valdkonnas
teenindaksid kodanikke professionaalsed ja kiired kvalifitseeritud spetsialistid.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Vald on edukalt juhitud, kui rohujuure tasandilt tulnud ideed saavad suurte otsuste aluseks.
Selle heaks:

● Jätkame kaasava eelarvega – kogukond teab kõige paremini, mida kodukohas teha
vaja.

● Anname avalikkusele regulaarselt ülevaate omavalitsuse tegemistest valla infolehe,
maakonnalehe, kodulehekülje, sotsiaalmeediakanalite ja rahvakohtumiste kaudu.

https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/hiiumaa/hiiumaa-vald/hiiumaa-valimisprogramm/
https://valimised.sotsid.ee/et/hiiumaa-programm/


● Kaasame vabaühendusi avalike teenuste arendamisel.

Eesti Keskerakond
● Toetame külaseltse, et nad räägiksid kaasa piirkonda puudutavate otsuste tegemisel.
● Jätkame ka peale valimisi kodanikega aktiivset dialoogi.
● Vaatame üle osavaldade töökorralduse ja viime sisse vajalikud muudatused
● Vallavolikogu otsused on kaalutletud: selleks antakse volikogule piisavalt teavet ja aega

otsuste tegemiseks.
● Muudame Vallavolikogu töökorralduse korrektseks.
● Koostame Hiiumaa valla arengukava, üldplaneeringu ja eelarvestrateegia kõigile

arusaadavalt, arvestades, et valla eelarvestrateegia vastab tegelikele vajadustele ja
võimalustele.

Valimisliit Ühine Hiiumaa
Kogukonnaliikmete kaasamine osavallakogude, volikogu komisjonide ja vallavalitsuse töösse ja
kodanikeühenduste toetamine läbi teenuslepingute. Kogukonnakomisjoni idee rakendamine.

https://hiiumaa.keskerakond.ee/
https://yhinehiiumaa.ee/meist/valimised-2021/

