Avatud ja vastutustundlik valitsemine 2021 kohalikel valimistel
Lääne-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 12.10.2021.
Erakonnad ja valimisliidud, kellel me temaatilisi lubadusi ei tuvastanud, pole siia lisatud.
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Haljala vald
Eesti Reformierakond
●
●

Oleme tihedas dialoogis kandikogude ning nende liikmetega, kaasame neid valla
arendus- ja otsustusprotsessidesse.
Arendame noorte osalust ja toetame nende kaasamist erinevate tegevusvormide kaudu,
nagu noortevolikogu, õpilasesindused, malevad ja noortekeskused.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
●
●

Me ei luba korruptsiooni, ülekohut, äraostetavat mõtteviisi ja bürokraatia vohamist.
Me toetame valla kodanikele laiema otsustuõiguse andmist, elanike poolt algatatavaid
rahvahääletusi ja referendumeid. Usume, et inimestel endil peab olema õigus otsustada
suuremate muudatuste üle oma kodukohas. Kui inimesed seda soovivad, parandame
haldusreformi vead ning taastame endised omavalitsused või muudame vajadusel valla
piire.

VALIMISLIIT PLAAN A
AUSUS ON AUASI
● Valla varaga tuleb käituda heaperemehelikult, et edendada ettevõtlust ning laiendada
elanikele vajalike teenuste ringi.
● Vallale kuuluva varaga seotud tehingud peavad olema arusaadavad ja avalikud!
● Valla juhtimiskultuur olgu aus, õiglane ja läbipaistev!

Kadrina vald
Valimisliit Tegu Seob
Valla juhtimine on läbipaistev, koostööd väärtustav ja kaasav. Iga inimene on oluline.
Tegevused
● Teeme koostööd ettevõtlike inimestega kultuuris, spordis, kodanikeühendustes.
● Toetame vabaühenduste projekte.
● Toetame noortevolikogu tegevust.
● Loome noorte omaalgatuste toetamise korra.

Valimisliit Koduvald
●

Koduvald tagab vallas nulltolerantsi korruptsiooni ja ringkäenduse suhtes.

Rakvere linn
Erakond Eestimaa Rohelised
●

●
●

Muutus linna juhtimises: linnapea ja abilinnapeade usaldushääletus iga 12 kuu järel, et
hinnata tööga toimetulekut ja probleemide ilmnemisel reageerida. Valimine vähemalt 2
kandidaadi vahel, poolthäälte enamusega.
Pooldame kaasavat eelarvet. Kaasame kohalikke elanikke otsustesse, mis puudutavad
nende kodu piirkonda. Muudame omavalitsuse rahakasutuse täielikult läbipaistvaks.
Palkame inimesi teadmiste alusel. Omavalitsuse allasutuste ja ettevõtete juhtimisel
värvata inimesi tööle nende kompetentsi, mitte poliitilise kuuluvuse alusel. Valimine
vähemalt 2 kandidaadi vahel.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
● Linnakodanikud valivad välja parimad kogukondlikud projektid ja linn rahastab need.
● Loome võimaluse valida linnaosavanemad, kes oleks kogukonna eestkõnelejad.
Soovime sisse viia linnaosavanemate kaudu piirkondadesse süsteemse info edastamise.
● Võtame kasutusele Rakvere linna mobiilirakenduse (äpi), mis loob inimestele lihtsa
ligipääsu informatsioonile ja võimaldab anda tagasisidet.
● Loome linna kodulehel või äpis võimaluse kommenteerida menetluses olevaid eelnõusid
ning tagame, et inimeste ettepanekuid käsitletakse volikogu vastavas komisjonis.
● Hoiame linnajuhtimise avatud ja läbipaistva. Teeme volikoguistungitelt avalikud
veebiülekanded.

Eesti Keskerakond
Peame oluliseks läbipaistvat, kaasavat linnajuhtimist ning kogukonna ühendamist ja seda, et
roheline mõtteviis jõuaks kõikide inimesteni. Kindlasti on meie eesmärk kujundada
kodanikuühenduste kaasamist, osalemist ja arendamist toetavat poliitikat ning tunnustada
vabatahtlikkust.
Kohalikel omavalitsustel on riigivõimust parem arusaamine oma kogukonna soovidest ja
vajadustest ning oskus teha parimaid otsuseid omavalitsuse arengueesmärkide saavutamiseks.
Keskerakond Rakveres peab vajalikuks tuua linnajuhtimine rahvale lähemale, korraldades
regulaarseid kohtumisi linnakodanikega ning tähtsamate otsuste ja oluliste sündmuste
kajastamist sotsiaalmeedias (ka näiteks videoülekannete abil).
ÕIGE KÄIK Rakveres on
● kõigile osapooltele arusaadav, kaasav ja läbipaistev linnajuhtimine ning ruumiline
planeerimine;
● osalusdemokraatia edendamine;
● kaasava eelarve põhimõtete ja printsiipide laiema rakendamise toetamine, saadud
kogemuste üldistamine ja levitamine;
● otsustusprotsesside avatumaks ja kaasavamaks muutmine, vajadusel rahvaküsitluste
korraldamine;
● kaasamiskava rakendamine;
● tihedam koostööümarlaudade ellukutsumine eri valdkondade esindajatega, et
kaardistada piirkonna arenguid pärssivaid probleeme, koostöövõimaluste loomine ja
lahenduste leidmine tõhusamateks arenguteks.
ÕIGE KÄIK Rakveres on koosloomeline linnavalitsemine, mille eesmärk on luua usaldusväärne
elukeskkond selleks, et elanikud oleksid linnas toimuvaga hästi kursis ja kaasatud, otsides ja
leides koos kohalikke lahendusi.

Eesti Reformierakond
●
●
●
●
●
●
●

Korraldame konkursi parima linnajuhi leidmiseks
Teeme ettepaneku siduda linnaametnike palgad lahti alampalgamuutustest
Juhime Rakveret ühe linnapea ja kahe abilinnapea ametikohaga, linnavalitsuse liikmete
arv on optimaalne ja vajaduspõhine
Kaasatus – oleme olemas rahva jaoks, mitte rahvas meie jaoks. Juhtimine on avatud ja
kaasav.
Koostöö – erakondadeülene; ühised eesmärgid tagavad edu ja tulemused. Tihendame
koostööd linna asutuste, ettevõtete ja kogukondade vahel.
Finantsjuhtimise parandamine – läbipaistev rahaliste vahendite planeerimine ning
linna projektide efektiivsuse seire.
Kommunikatsioon – EDASTAME INFOT TÄIDETUD JA TÄITMISEL OLEVATE
LUBADUSTE KOHTA ja anname pidevalt ülevaate kõikidest projektidest. Loome
linnavalitsuses veebiülekannete võimalused ning linnakodanike veebivastuvõtud.

Tapa vald
Eesti Reformierakond
Kaasav ja eesmärgipärane tark juhtimine säästab raha ja tekitab tugevama „meie“ tunde.
Kogemuste ja ideedega pühendunud inimesed peavad suunama valla arengut.
● Kaasame elanikud arengukavade, planeeringute ja projektide aruteludesse.
● Tagame ausa ja läbipaistva juhtimise ning tõhusa ja kiire asjaajamise.
● Soodustame külaliikumist, loome toimiva suhtlusvõrgustiku valla juhtorganite ja valla
külade esinduste vahel.
● Korraldame elanike seisukohtade teadasaamiseks regulaarseid kohtumisi kõikides
piirkondades.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
●

●

●
●
●
●

Külakogukondade ääremaastumine on vaja lõpetada. Selleks teeme ettepaneku kokku
kutsuda külavanemate nõukoda või külade ümarlaud. Soodustame külade arengut.
Toome külade hääle volikokku.
Toetame kohalike omavalitsuste korraldamise seaduse muutmist nii, et see võimaldaks
kohalike omavalitsuste volikogudel korraldada ja kohalikel elanikel algatada
rahvahääletusi.
Toetame olulises osas Tapa Valla Noortekogu ettepanekuid KOV 2021 valimisteks.
Ütleme selge „ei” igasugustele korruptsiooni ilmingutele.
Kasutame valla raha kuluefektiivselt.
Garanteerime, et Tapa valla volikogusse valitud EKRE fraktsiooni liikmed on pidevalt
avatud suhtlemisele ka valimistevahelisel ajal.

Valimisliit Koostöö
●

●

Volikogu istungeid peaks saama näha veebi vahendusel. Suuremate eelnõude (volikogu
määruste) menetlemine tuleks viia pikemale perioodile, anda piisavalt aega vaidlusteks
ja arvamuste vahetuseks.
Kõik olulised ametikohad Tapa valla valitsemisalas tuleb täita läbi avaliku konkursi ning
tähtajaliste töölepingutega. Eesmärk on vältida olukorda kus võimu kaudu kindlustatakse
võimul püsimist. Demokraatia mõte on võimu ja võimulolijate vahetumine ning uute
inimeste ja nende ideede rakendamine.

Valimisliit Valgejõgi
Hoolime oma kodukohast ning seisame ausa, mõistliku ja elanikke kaasava valitsemise eest.
Vallavalitsemine olgu korruptsioonivaba, realistliku sihiseadega, säästlik ja erinevate
huvigruppidega arvestav.
JUHTIMINE JA KODANIKE KAASAMINE
● Muudame valla tegevjuhtimise apoliitiliseks (poliitikat luuakse vaid volikogu tasandil ning
vallavalitsus viib ellu volikogus vastu võetud põhimõttelisi otsuseid).
● Tagame vallavalitsuse poolse asjaajamise lihtsuse, kiiruse ja korrektsuse.
● Toetame apoliitilise vallavanema valimist konkursi korras.
● Kaasame senisest aktiivsemalt elanikke valla alusdokumentide (nt valla arengukava ja
eelarvestrateegia, valdkondlikud arengukavad) koostamisesse.
● Vaatame üle vallavalitsuse ja allasutuste töötajate palgapoliitika (sh raamatukogu-,
muuseumi-, kultuuritöötajad, allasutuste juhid jne).
● Seisame selle eest, et volikogu komisjonidesse kuulub inimesi asjatundlikkuse alusel
igast valla piirkonnast.
● Teeme volikogu istungid elanikele interneti ülekannete vahendusel hästi jälgitavaks
● Pöörame suuremat tähelepanu külaseltside tekkele ja olemasolevate võimestamisele.
Tunnustame külaseltside kõrval ka teisi võimalusi (kogukonnakogud, piirkonna
kõneisikud) suhtluses vallaga.
● Infovahetuse ja suhtluse parandamiseks kogukondade ja vallajuhtide vahel viime läbi
regulaarseid kodanike ümarlaudu valla igas kandis.
● Korraldame rahulolu-uuringuid ning arvestame saadud tulemusega.

