Avatud ja vastutustundlik valitsemine 2021 kohalikel valimistel
Tartu
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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ISAMAA Erakond
Aus ja bürokraatiavaba juhtimine on heade mõtete linna ja põhjamaise poliitilise kultuuri
lahutamatu osa. Sellise juhtimiskultuuri juurutab Isamaa Tartus järgmise nelja aasta jooksul.
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Kaasame linnajuhtimisse kodanikuühendusi ja asumiseltse.
Vähendame linnaga suhtlemises bürokraatiat ning arendame e-teenuseid.
Tasuvusanalüüsid tehakse objektiivselt, läbipaistvalt ning professionaalselt.
Jätkame koostöö arendamist Tartu linna ja Tartumaa valdade vahel. Hariduse,
transpordi, jäätmekäitluse, ühishangete jms küsimuste käsitlemisel otsime ja pakume
lahendusi dialoogis naaberomavalitsustega. Linnavõimu teostamine peab olema
läbipaistev ja korruptsioonitu.
Kaasame linna äriühingute ja sihtasutuste juhtimisse senisest rohkem vastavate erialade
spetsialiste.

Erakond Eestimaa Rohelised
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Kaasame elanikke linna juhtimisse, anname rahvaalgatustele suurema mõju.
Äratame elule ununenud kaasamiskava ja viime selle päriselt ellu. Sellega viime Tartu
kõiki võrdselt kaasava kogukonnapoliitika rajale, kus on määravaks jõuks linnaelanikud
ja eksperdid sõltumata nende poliitilisest eelistusest.
Meil on nulltolerants korruptsiooni, üleliigse salastamise ja rohepesu vastu. Rahval on
õigus teada, kuidas nende linna juhitakse.
Linn peab olema oma toimetustes läbipaistev ja kaasav. Muudame koostöös
vabasektoriga teabenõuetele ja selgitustaotlustele vastamise läbipaistvamaks, loome
lobitegevuse registri, deklareerime linnaasutuste sotsiaalmeedia kontod ning paneme
paika neis suhtlemise korra.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
● Linna ja linna ettevõtteid juhitakse läbipaistvalt, kompetentselt ja kaasavalt.
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Ametnikelt info saamine ja nende tööle tagasiside andmine on loomulik ja kiire protsess.
Loome võrdsusvoliniku ja linnavalitsusest sõltumatu siseaudiitori ametikoha.
Loome kõigile avatud võimalused väärkäitumisest teavitamiseks ning tagame vihjete
sõltumatu käsitlemise, austades teavitaja soovi jääda anonüümseks ning kaitstes teda
tagakiusamise eest.
Kõik linnajuhtide lobikohtumised huvirühmadega avalikustatakse, võttes eeskujuks
vabariigi valitsuse poolt kinnitatud lobistidega suhtlemise hea tava.
Igal linnakodanikul on võimalus algatada pöördumisi volikogule ning osaleda
linnajuhtimises rahvaküsitluste ja digireferendumite teel.
Seisame avaliku teabe ligipääsetavuse ja avaandmete laialdasema kasutamise
eest. Viime läbi üldise andmerevisjoni, mille põhjal suurendame andmete
kättesaadavust Avaandmete Portaalis. Koostöös ettevõtjate ja ülikoolidega korraldame
loometalguid tekkivate andmete laialdasema kasutamise ergutamiseks.
Volikogu komisjonide töö muutub sisukamaks. Volikogu päevakorras olevate
teemade kõrval käsitletakse ka muid linnale olulisi teemasid ja kaasatakse eksperte.
Vajadusel moodustame linnavolikogu või linnavalitsuse juurde ajutisi ekspertkomisjone.
Pikaajalise panustamise puhul tasustame osalevate ekspertide töö (nt juba aastaid
töötav kergliikluskomisjon).
Kaasava eelarve hääletusel saavad osaleda kõik kuni 26-aastased Tartus õppivad
noored. Kaasava eelarve maht suureneb nelja aasta jooksul praeguselt 200 000 eurolt
1 miljoni euroni.

Eesti Keskerakond
●
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Tõstame Tartu linna noortevolikogu rolli linnaelu kujundamisel.
Kärbime bürokraatiat, et asjaajamine oleks lihtne ja kiire.
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Võtame linnavolikogus vastu otsuse, et kirjadele, taotlustele ja pöördumistele tuleb
vastata poole kiiremini ehk 30 päeva asemel 15 päevaga.
Tõstame linnavolikogu rolli ja kontrolli linna juhtimises.
Korraldame rahvaküsitlusi tartlaste jaoks olulistes küsimustes, näiteks Keskpargi tuleviku
kujundamisel.
Loome Tartu linna telefonirakenduse, kust saab abi ja infot nii tartlane kui ka turist.
Loome regulaarselt ilmuva Tartu linna teabelehe, mille eesmärk on hoida linnaelanikke
kursis toimuvaga.
Toetame linnaosa-, asumi- ja külaseltside tegevust ja kaasame neid vastava piirkonna
elu teemade otsuste kujundamisel.
Töötame välja läbipaistva korra Tartu aukodaniku ja Tähe kavaleride nimetamiseks.
Viime sisse korra, mille alusel muudame avalike arutelude korda selliselt, et
linnakodanikel oleks tõepoolest aega ja vajadusel ka abi oma ettepanekuid
muudatusteks teha ning selgitada.
Anname süstemaatiliselt igale inimesele arusaadavas keeles ülevaadet linna rahalisest
olukorrast.

Erakond Eesti 200
Kaasava demokraatia ajastul ei saa jätkata seniste bürokraatlike kaasamisprotseduuridega ning
sõnapaari „mitte arvestada“ kasutamist rutiinse töövahendina. Inimesed tahavad linnaelu
küsimustes kaasa rääkida ka valimiste vahelisel ajal. Kehtestame nõude viia olulistes
linnaruumi, teenuseid ja keskkonda puudutavates küsimustes läbi rahvaküsitlusi. Samuti viime
sisse rahvaalgatuse korra, millega saab linnakodanike allkirjadega lisada volikogu päevakorda
punkte, mille osas volikogu peab võtma selge seisukoha.
● Startupilik linnajuhtimine
Läheme Tartu linna juhtimisel üle valdkonnapõhiselt juhtimiselt ülesandepõhisele juhtimisele,
kus linnavalitsuse liikmed võtavad vastutuse valdkonnaüleste terviklike lahenduste
väljatöötamise ja rakendamise eest selgete eesmärkide, eelarve ja tähtaegade piires. Ühe
valimistsükli jooksul lahendatavad ülesanded lepitakse kokku koalitsioonilepingus.
● Andmed linlaste teenistuses
Ühendame erinevad teenusplatvormid selliselt, et linlane leiab kõik talle vajalikud teenused
mugavalt ühest kohast. Lähtume uute keskkondade arendamisel linlase, mitte linnavalitsuse
vajadustest. Muudame linna käsutuses olevad koondandmed avalikuks ja visualiseerituna igale
linlasele arusaadavaks.
● Teadlikud linlased
Teeme linnajuhtimise otsustega seotud dokumendid lihtsalt arusaadavaks, avalikult
kättesaadavaks ja kõigile ettepanekutele avatuks nende algatamisest kuni otsuste
vastuvõtmiseni. Käivitame internetiplatvormi, mis annab linlastele võimaluse linna arengut

puudutavaid küsimusi mõista, neisse sisulisemalt panustada ja aidata linnal areneda just
tartlastele sobivas suunas.
● Igaühe arvamus loeb
Parimad otsused sünnivad aruteludes. Kehtestame nõude viia olulistes linnaruumi, teenuseid ja
keskkonda puudutavates küsimustes läbi rahvaküsitlus. Samuti viime sisse rahvaalgatuse
korra, millega saab linnakodanike allkirjadega lisada volikogu päevakorda punkte, mille osas
volikogu peab võtma selge seisukoha.
● Tugevad kogukonnad
Kaasame linnaosaseltse ja teisi kogukondi linnas otsuste tegemisse. Võimaldame neile
tegutsemiseks ja arenguks koolitusi ning rahalist tuge kogukonna tugevdamiseks ürituste jm
kaudu. Asumiseltsidele pakume rahalist tuge kogukonda tugevdavate ettevõtmiste
korraldamiseks. Otsime koostöös kogukondade ja teiste partneritega võimalusi sotsiaalse
ettevõtluse arendamiseks.
● Demokraatia kasvulava
Toetame demokraatlike väärtuste mängulist arendamist lasteaias ja koolis rahastades
demokraatia simulatsioonimängude korraldamist eri kooliastmetes. Jätkame noorte kaasamist
linna otsustusprotsessidesse.

Eesti Reformierakond
AVATUD LINNAJUHTIMINE. Arendame välja kliendihaldussüsteemi, et koostöö ettevõtete ja
linnavalitsuse vahel oleks järjepidevam ning kontaktisikud kergelt leitavad. Teeme planeerimise
ja ehitusega seotud toimingud e-teenuseks, et info liiguks paberivabalt, kiiremini ja samaaegselt
kõigi osapoolte vahel. Avame rohkem avaandmeid, et võimaldada ettevõtetel uute teenuste
arendamist.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
● võitleme korruptsiooni ja ringkäenduse vastu;
● korraldame rahvahääletuse kultuurikeskuse asukoha üle ja teeme seda edaspidi kõigis
tähtsates küsimustes ja

● viime sisse korraldused, mis lubavad tartlastel endil algatada siduvaid referendumeid.

