
Avatud ja vastutustundlik valitsemine 2021 kohalikel valimistel
Ida-Viru maakond

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.
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Alutaguse vald

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Juhtimine Alutaguse vallas läbipaistvaks ja kontrollitavaks. Kaasame Alutaguse valla
kogukonnad valla juhtimisse ja oluliste otsuste tegemisse. Me ei luba korruptsiooni, valetamist,
varastamist ega ülekohut.

Me toetame kodanikele laiema otsustusõiguse andmist. Me usume, et inimestel endil peab
olema õigus otsustada suuremate muudatuste üle oma kodukohas ja koduvallas. Me tagame
omavalitsuse elanikele võimaluse algatada rahvahääletusi ning otsustada oluliste küsimuste üle
referendumitel.

● Tagame vallavalitsuse liikmete arvu minimaalselt 5 + 1 inimest, st igast endise viie valla
alalt üks rahva esindaja vallavalitsusse pluss vallavanem. Anname võimaluse
kogukondade ja külade esindajatel kaasa rääkida piirkonna esindaja nimetamisel
vallavalitsuse liikmeks.

● Leiame, et Alutaguse valla ja Eesti Vabariigi vundament on eelkõige kohalikud inimesed,
külad, külade ühendused, vabaühendused ja kogukonnad. Toetame külade,
külavanemate, külade ühenduste ja üleriigiliste külade ühenduste taas ellu äratamist,
aktiivistumist ja au sisse tõstmist. Esmased ettepanekud valla arengukavasse ja
teistesse elulistesse dokumentidesse ja tegemistesse peaksid tulema just külade ja
asulate vabaühenduste poolt. Tegelik vajadusepõhine lähenemine ja kogukond otsustab
ise oma elu ja asjade üle.

● Volikogu istungid avalikuks – kõik volikogu istungid reaalajas ja tagant järgi jälgitavaks.
● Kõik suuremad rahvakoosolekud, mis mõjutavad kogukondade või kogu valla elu ja olu -

reaalajas ja tagant järgi jälgitavateks.

Eesti Reformierakond
● Valla praegune juhtimine vajab muutust. Vald peab olema avatum, otsused

läbipaistvamad ja elanikkonda kaasavamad.
● Kuulame laste ja noorte arvamust ning korraldame regulaarselt kohtumisi valla juhtidega.
● Kogukondade ideede elluviimiseks eraldame eelarvest vähemalt 1% kaasava eelarve

rakendamiseks.
● Suurendame elanike teadlikkust otsuste ja valla juhtimise kohta ning teeme info neile

paremini kättesaadavaks.

Valimisliit OMA VALD
Tahame, et:

● Valla juhtimine on aus ja avatud;
● Volikogu töö on asjalik, tehakse koostööd, arvestatakse kogukondade tahet ja eripära.

https://kov.ekre.ee/mk/ida-viru-maakond/alutaguse-vald/programm
https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/ida-virumaa/alutaguse-vald/alutaguse-valimisprogramm/
https://www.facebook.com/Valimisliit-OMA-VALD-102930022156013


Jõhvi vald

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
JÕHVI EKRE on demokraatiat kõige tugevamalt edendav erakond! Juhtimine Jõhvi vallas
läbipaistvaks ja kontrollitavaks. Kaasame Jõhvi elanikke juhtimise ja oluliste otsuste tegemisse.
Me ei luba korruptsiooni, valetamist, varastamist ega ülekohut. 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.

Eesti Reformierakond
● Suurendame kaasava eelarvet summat vähemalt 2%.
● Peame tähtsaks avatud valitsemist, mistõttu muudame kõik avalikud istungid jälgitavaks

ning lepingud ja hanked kodulehel avalikuks.
● Mehitame valla allasutused ja vallaga seotud asutused valdkonna spetsialistidega.

Valimisliit ÜHISELT JÕHVI EEST
● Kohaliku elu üle otsustavad kohalikud
● Muudame vallavalitsuse ja hallatavad asutused poliittöökohtade vabaks. Teenistusse ja

tööle võetakse vaid teadmiste ja oskuste põhiselt.
● Taastame Jõhvi võimukandjate lugupidava ja avatud suhtlemise oma rahvaga läbi

regulaarsete kohtumiste huvigruppide esindajatega. Ainult nii on võimalik teada ja
lahendada tegelikke probleeme. Paremat tulevikku saab luua ainult ühiselt, erinevate
vanuse- ja rahvusrühmade koostöös, kus kellegi huvid ei jää tähelepanuta ja
märkamata  ning toetatakse nõrgimaid ja noorimaid.

Valimisliit Ühtne Jõhvi
Avatud ja kompetentse juhtimisega vallavalitsus. Tõstame vastuvõetavate otsuste läbipaistvust
ning Jõhvi rolli maakonnas. Laiendame partnerlust teiste omavalitsustega ning tihedamat ja
konstruktiivsemat koostööd keskvalitsusega.

Kohtla-Järve linn

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
● Lõpetame linnavalitsuse liikmete ja ametnike linnavolikogu komisjonidesse ja

linnaosalusega ettevõtete nõukogudesse kuulumise tasustamise.
● Kehtestame nulltolerantsi korruptsiooni ja huvide konflikti suhtes.

https://kov.ekre.ee/mk/ida-viru-maakond/johvi-vald/programm
https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/ida-virumaa/johvi-vald/johvi-valimisprogramm/
https://www.facebook.com/j6hvieest
https://www.facebook.com/groups/593454354882464
https://valimised.sotsid.ee/et/kohtla-jarve-programm/


● Valime linnapea ja teised ametnikud ainult avaliku konkursi korras, vähendame
abilinnapeade arvu seniselt neljalt kahele.

● Tagame linnavolikogu revisjonikomisjoni sõltumatuse, valides sinna linnajuhtidega
mitteseotud inimesed ning esimeheks opositsiooni esindaja.

● Muudame linnavolikogu istungid avatumaks, tehes veebiülekandeid ja muutes
stenogrammid avalikuks.

● Parandame linnavalitsuse avalikku kommunikatsiooni ja elanike informeerimist, seame
sisse ööpäevaringse telefoni, et linnaelanikud saaksid operatiivselt linna probleemidest
teada anda.

● Suurendame infotehnoloogia kasutuselevõttu linnajuhtimises.
● Muudame linna eelarve läbipaistvamaks ja linnakodanikele arusaadavamaks.
● Taastame täieõiguslikud linnaosad koos eraldiseisvate arengukavade ja linnaelanike

suurema kaasatusega linnaosade juhtimisse.

Valimisliit PROGRESS
● Loodud n-ö süsteemne kuum liin või elektrooniline vastuvõturuum elanike suhtlemiseks

võimudega;
● läbipaistev linnavalitsuse töökorraldus ja linnaametnikud teeksid oma tööst regulaarseid

avalikke aruandeid;
● lõpetatud valimiseelse kampaania läbiviimine linna rahaliste vahendite arvelt;
● tähtsate küsimuste ja teravate sotsiaalsete probleemide avalik arutelu, kuhu saaks

kaasata ühiskondlikud organisatsioonid ning aktiivsed linnakodanikud;
● nii, et vähemalt pooled volikogu komisjonide liikmed kuuluksid ühiskondlikesse

ühingutesse ega sõltuks poliitilistest erakondadest;
● nii, et linnavolikogu liikmed esitaksid regulaarselt elanikele oma tegevusest aruandeid;
● pidev eelarve- ja majandustegevuse auditeerimine munitsipaalasutustes eesmärgiga

lõpetada eelarveliste vahendite mõttetu raiskamine;
● loodud ettevõtjate nõukoda, mis aitaks kaasa linnaarendusele ja kaasaks

linnavalitsusega dialoogi suurettevõtjaid ja väikeste firmade omanikke;
● pidev kontroll eelarveliste vahendite sihikindla kulutamise üle ning et väheneksid

väheefektiivsed  valitsemiskulud.

Valimisliit Restart Kohtla-Järve
Pakume avatud, läbipaistvat ja kaasavat juhtimist

● Täiendame linna arengustrateegiat, kaasates erinevaid sihtrühmi, sh valdkondlikud
professionaalid, puuetega inimesed, noored, eakad, korteriühistute juhid jt.

● Parandame linnavalitsuse teenuste kvaliteeti, tehes asjaajamist kiirelt, ausalt ja
läbipaistvalt.

● Vaatame üle linnavalitsusele antud volitused, tõstame linnaametnike kvalifikatsiooni ning
jaotame ülesanded efektiivsemalt. Kaasame volikogu ja komisjonide töösse
erialaspetsialiste.

https://www.facebook.com/ProgressKohtlaJarve
https://www.restart-kj.ee/et/meie-programm


● Võimu detsentraliseerimiseks viime sisse linnaosade esinduskogude institutsiooni.
Algatame tegevused linnaosadele juriidilise staatuse andmiseks, et juhtimisel lähtuda
nende eripärast.

● Kaasajastame linna kommunikatsiooni ning muudame selle elanikele operatiivseks ja
arusaadavaks (nt linnavalitsemise otsuste avaldamine koos kommentaaridega,
linnavolikogu istungite otseülekanded jne).

● Linna arengu jaoks oluliste objektide planeerimisel kaasame elanikkonda, vajadusel
viime läbi rahvaküsitlusi.

● Ergutame noortevolikogu ja väärikate nõuandva kogu loomist.
● Loome e-linnavalitsuse.

Lüganuse vald

Eesti Reformierakond
● Tutvustame valla tegemisi tihedamini ja arusaadavalt, kasutades selleks

tänapäevasemaid meetodeid ja oskuseid. Tegutseme avatult ja ausalt.
● Oleme valmis tegema koostööd erinevate osalistega ja leidma ühisosa.

ISAMAA Erakond
● Ei omakasule ja korruptsioonile! Lõpetame “käsi peseb kätt” praktika Lüganuse vallas.

Meie inimesed vajavad ausat, avatud ja läbipaistvat vallajuhtimist. Otsused olgu
läbimõeldud, kogukonda kaasavad ning elanike vajadusi ja heaolu arvestavad.
Omavalitsuse ja kodanike koostöö on tugeva ja toimiva kogukonna alus.

● Kaasame noori omavalitsuse otsustusprotsessidesse! Parendame noorte vabaaja
veetmise võimalusi ja kvaliteeti. Koondame noortekeskuste tegevuse piirkonnapõhiselt.
Edendame läbi erinevate ühistegevuste noortevahelist integratsiooni. Rohkem teadmisi
rikastavaid tegevusi noortele väljaspool koolikeskkonda koostöös noortekeskuste,
muuseumide, raamatukogude jt kultuuriasutustega ning ettevõtjatega. Austame noorte
valikuid ning toetame huvihariduse omandamist ka väljaspool valda.

Valimisliit Meie Koduvald Lüganuse
Avatud ja kaasav vallajuhtimine

● Meie eesmärgiks on avatud, tõhus ja elanikke kaasav juhtimine, mille saavutamiseks
vaatame üle vallavalitsuse ja volikogu komisjonide struktuuri.

● Tõhustame ja kiirendame senist infovahetust omavalitsuse ja valla elanike vahel.
● Teeme avalikud koosolekud ja arutelud veebis jälgitavaks ning järelevaadatavaks.
● Enne oluliste otsuste langetamist alustame dialoogi kogukonnaga.
● Selleks, et ükski hea mõte kaduma ei läheks, korraldame kord aastas „kärajad” meie

valla linnadele, asulatele, küladele, kodanikuorganisatsioonidele ja ettevõtetele, kus
kaardistame erinevate ühiskonnagruppide kitsaskohad, ootused ja ideed, millest lähtume
arengukava ning eelarve koostamisel.

https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/ida-virumaa/luganuse-vald/luganuse-valimisprogramm/
https://isamaa.ee/kov21/lyganuse/programm/
https://www.facebook.com/VL-Meie-Koduvald-L%C3%BCganuse-102826745475362


● Käivitame kogukonna esindajate ümarlaua, et tuua välja valla iga piirkonna rõõmud ja
mured, ideed ja ettepanekud, selleks et kõik tunneksid ennast  valla olulise osana.

● VALLAJUHTIMINE ON MEESKONNATÖÖ!

Valimisliit OMA RAHVA EEST
Aus ja läbipaistev juhtimine toimub korruptsioonivabalt ja koos kogukonnaga

Narva linn

Erakond Eesti 200
● Parendame linnaasutuste poolt osutavate teenuste kvaliteeti ametnike kvalifikatsiooni

tõstmise kaudu.
● Tõhustame koostööd linna ja linna heaks töötavate mittetulundusühingute vahel.

Töötame välja MTÜ-de õiglase finantseerimise korra.
● Võitleme korruptsiooniga linnaasutustes ning loome linna rahaliste vahendite kasutamise

monitoorimiseks kasutajasõbraliku veebikeskkonna.
● Toetame aktiivse kodanikuühiskonna arendamist.
● Toetame rahvaalgatusi linna arengut puudutavates küsimustes ning suurendame

rahvaeelarvet.

Valimisliit Elagu Narva
AVATUD NARVA

● Tagame töös avatuse ja tagatoamängude puudumise
● Näitame üles valmisolekut teha koostööd erinevate poliitiliste liitudega Narva

maksimaalse kasu nimel
● Töötame välja kaasaegse elektroonilise linnalehe iseteeninduse jaoks
● Hakkame läbi viima regulaarseid kohtumisi linnarahvaga
● Korraldame avalikku arutelu enne suurte linna avalike hoonete ehitamise alustamist

Toila vald

Eesti Reformierakond
● Kaasame juhtimisotsuste tegemisse vallaelanikud, valla ettevõtjad ja asjatundjad.
● Võimaldame vallaelanikel jälgida volikogu istungeid veebis.
● Toetame kaasavat eelarvet, elanike algatatud ideearutelusid ja nende teostamist.

Valimisliit Ühtne Vald
Meie põhimõtted valla juhtimisel on läbipaistvus, areng ja jätkusuutlikkus.

https://www.facebook.com/groups/1504814246529827
https://eesti200.ee/candidate/subdistrict/Narva_linn/
https://www.facebook.com/elagunarva
https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/ida-virumaa/toila-vald/toila-valimisprogramm/
https://www.facebook.com/uhtnevald


Ühtne Vald on neli aastat juhtinud Toila valda eesmärgipõhiselt, koostöös sihikindlate
inimestega. Oleme avatud mõtlemisega valimisliit – kaasame erineva vanuse ja taustaga
inimesi, et kujundada elanike keskset ja kõigi osapooltega arvestavat poliitikat. Kogukonna
toetusel saame jätkata valla järjepidevat ja kestlikku arengut.

Avatus ja kaasamine
Kõigil on õigus ja võimalus valitsemises kaasa rääkida. Kõrgete sihtide seadmine loob eelduse
suurepäraseks tulemuseks ja annab hoogu selle nimel töötamiseks.

● Toetame küladesse ja alevitesse külavanemate valimisi ning kaasame neid valla
valitsemisse, et vald oleks elanikele veelgi lähemal

● Suurendame kaasavat eelarvet ja toetame ka teisi kogukonnale olulisi projekte
● Parandame infovahetust elanike ja valla vahel, et iga küsimus või ettepanek saaks

võimalikult kiire vastuse


