Avatud ja vastutustundlik valitsemine 2021 kohalikel valimistel
Järva 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.
Erakonnad ja valimisliidud, kellel me temaatilisi lubadusi ei tuvastanud, pole siia lisatud.
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Järva vald
Eesti Reformierakond
●
●

kaasame noori valla juhtimisse;
oleme tänu kiirele asjaajamisele ja avatud juhtimisele heaks partneriks nii kodanikele kui
ka ettevõtjatele

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Mida EKRE saab lubada on aus, õiglane, onupojapoliitikast ja mõjuga kaubitsemises vaba ning
rahvuslike huve silmas pidav valitsemine. Lubame täita kohaliku omavalitsusele pandud
ülesandeid vastavalt seadustele, kaasavalt, pidades silmas vallaelanike huve ning arvestades
otsustes pikaajalise vaatega.

●

●

Vaatame üle vallavolikogu komisjonide struktuuri ja töökorra, et muuta need
formaalsetest kehanditest reaalselt toimivateks organiteks, mis aitavad lahendada
kohaliku elu muresid ning suunata arengut. Komisjonide töö märksõnadeks peavad
saama kaasamine ja läbipaistvus
Lahendame huvide konfliktid valla asutustes ning ennetame korruptsioonialti keskkonna
tekkimist. Viime läbi valla lepinguliste suhete auditeerimise ning vajadusel alustame
nende muutmise

ISAMAA Erakond
Järgmise nelja aasta jooksul lähtume otsuste tegemisel valla kodanike soovidest ja tagasisidest,
kasusaajate hulgast, finantsvõimekusest ning pikemaajalisest mõjust. Meie osalusel
moodustatud vallavalitsus saab olema operatiivne, läbipaistev ja sõbralik.

Valimisliit Järva valla heaks
●
●
●
●
●
●

●

Vähendame vallaeelarves juhtimiskulude osakaalu ning ametiasutuses poliitiliste
ametikohtade arvu.
Viime läbi ametikohtade koormusanalüüsi ja vajadusel teeme struktuurimuudatusi.
Loome sisekontrollisüsteemi.
Kaasame vallaelanikke enne olulistes küsimustes otsuste tegemist
Liitume Avatud Valitsemise Partnerlusega ehk juurutame avatud ja läbipaistvat juhtimist
ning teeme vastavaid tegevusi.
Lähtume komisjonide moodustamisel Järva valla ühinemislepingu põhimõttest, et igast
ühinenud vallast kaasatakse igasse volikogu komisjoni (v.a revisjonikomisjon) vähemalt
üks esindaja.
Alustame volikogu istungitest videoülekannete tegemist.

Paide linn
Eesti Reformierakond
●
●

Jätkame kaasava eelarve ja kogukondlike projektide toetamisega.
Suurendame kogukonna ja erinevate huvirühmade kaasamist linna juhtimisse.

ISAMAA Erakond
●

●
●
●

Käivitame linnaosa- ja külavanemate ümarlaua ning kaasame neid linna
otsustusprotsessidesse. Kaotame ära piirkonnajuhi ametikoha ja suuname vabanenud
ressursid külaelu arendamisse. Tugevdame linna allasutuste koostööd küladega.
Kaasame linnakodanikke arendusprojektide aruteludesse ja koostamisse.
Muudame kaasava eelarve hääletamise vabaks.
Kaasame linna otsuste tegemisse Paide päritoluga oma ala tippspetsialiste –
moodustame nendest nõukoja.

●

●

Muudame linna valitsemise struktuuri efektiivsemaks, s.h. loome arendus- ja
kultuuriosakonna, mis tegeleb linna maine ühisturundusega ja elukaare osakonna, mis
hõlmab endas nii hariduse- kui ka sotsiaalvaldkonda. Töötame välja linna ühtse
mainekujunduse- ja turundusplaani ning viime selle ellu.
Kaasame noori arendusprojektide aruteludesse ja koostamisse ning rahastame noorte
projektide omaosalust.

Valimisliit Paide - Inimeste linn
Paide kaasava eelarve mahtu tuleb kasvatada 50 000 euroni ning võimaldada mitte ühe, vaid
kahe või raha jagumisel lausa kolme idee elluviimist.

Valimisliit “UUS Paide”
●

●

Suurendame elanike otsustusõigust läbi kaasava eelarve, kus igal linnakodanikul on
võimalik esitada oma ettepanekuid linnaelu parandamiseks ja nende seast valitakse
veebihääletusel parimad. Rakendame endises Paide linnas kaasava eelarve menetlust
30 000 euro ulatuses ning 15 000 euro ulatuses endise Roosna-Alliku ja Paide valla
territooriumil.
Volikogu istungitel saavad inimesed osaleda elektrooniliselt ja istungitest jätkatakse
otseülekannete tegemist internetis.

Türi vald
Eesti Reformierakond
●

●

●
●

●

Edendame koostööd kogukonnaga: loome toimiva kogukondade esinduskogu,
kogukonnaspetsialisti ametikoha ning kogukonnale võimalused regulaarseks suhtluseks
volinike ja teiste ametnikega, et vahetada infot ja edastada oma soove.
Loome kaasava eelarve asemele nn kogukonnakassa ehk kogukondade rahalise
püsitoetuse süsteemi, mille eesmärk on jooksvate ettepanekute kokku kogumine ja raha
ühtlasem jagamine.
Tagame uusi IT-lahendusi ja muid vahendeid rakendades info kättesaadavuse ja sujuva
infovahetuse.
Oleme seisukohal, et vallavolikogu koos oma ekspertkomisjonidega peab olema aktiivne
otsuseid vastu võttev esinduskogu ning volikogu peab tegema sujuvat koostööd ka Türi
noortevolikoguga.
Peame oluliseks Türi vallavolikogu istungite ülekandmist interneti vahendusel.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
●
●
●
●

Seisame selle eest, et vallaga suhtlemine oleks elanikele käepärane ja lihtne.
Muudame vallavolikogu istungid veebis jälgitavaks.
Moodustame nõuandva koguna paikkondade esindajaid ühendava esinduskogu.
Toetame noortevolikogu tegevust ja noorte kaasamist volikogu komisjonide töösse.

● Toetame eakate seltsi- ja huvitegevust ning loome volikogu juurde eakate nõukogu.

Valimisliit Koduvald Türi
●
●
●

Toetame kogukondlikke algatusi, käivitame kogukondade esindajate ümarlaua töö.
Kaasame noortevolikogu valla juhtimisse.
Jätkame eakate ümarlaua tööd.

