Avatud ja vastutustundlik valitsemine 2021 kohalikel valimistel
Valga 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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Otepää vald
ISAMAA Erakond
●
●
●
●
●
●

Kohalik omavalitsus on kodanike jaoks, mitte vastupidi.
Muudame senist valitsemiskultuuri. Vallajuhid peavad suhtlema ausalt ja otse elanikega.
Viime ellu kaasava eelarve idee, et kõik vallakodanikud, saaksid öelda oma sõna sekka.
Omavalitsuse hanked peavad olema selged ja läbipaistvad. Seame sisse tervikliku
sisekontrolli- ja korruptsiooni ennetamise süsteemi.
Peame oluliseks avatud, läbipaistvat ja kaasavat planeerimisprotsessi ning sellega
seotud tähtaegadest kinnipidamist.
Toetame suhtlemist vallavalitsusega rohujuuretasandil. Iga küla- ja kogukonnaühendus
peab saama suhelda võimuesindajatega silmast-silma.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Vallavalitsus peab olema näoga rahva poole ning kogukonna kõiki liikmeid arvestav.
Korruptsioon ning sahkerdamine peab lõppema.
Kõik inimesed linnas ja maal on meie jaoks võrdsed. Loome vallavalitsuse juurde kogukonna
nõukogu, et kaasata vallarahvas otsuste langetamise juurde.

Valimisliit Sinu Otepää
Valla juhtimine
● otsustusprotsessides kohalike elanike arvamuste ja vajadustega arvestamist;
● külade ja kogukondade esindajate kaasamist valla juhtimisse;
● avatust teabekorralduses, mis võimaldaks igal kodanikul saada vajalikku ja asjakohast
infot sõltumata elukohast või sotsiaalsest seisundist;
● volikogu istungite otseülekandeid internetti ja nende salvestuste järelvaatamise
võimaluse loomist.

Tõrva vald
ISAMAA Erakond
Seisame avatud ja vastutustundliku valitsemise eest, mis töötaks kõigi vallaelanike heaks.
Oleme vastu onupojapoliitikale ning võitleme omavalitsuse suurema otsustusõiguse eest.

Eesti Reformierakond
●
●
●
●
●

Toetame Tõrva valla noortevolikogu tegemisi
Korraldame volikogu istungeid valla eri kohtades, et olla muredele ja rõõmudele lähemal
Jätkame kaasava eelarve rakendamist
Kaasame ettevõtjad ja külade esindajad regulaarselt toimuvate ümarlaudadega valla
juhtimisse
Toome omavalitsuse juhtimisse rohkem erasektori juhtimismeetodeid

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
● Kaasame valla alaliste komisjonide töösse külaseltside esindajad, et tagada kogu valla
elanike huvide esindatus.
● Viime vallavolikogu istungid veebikeskkonnas vallaelanikele kättesaadavaks.

Valimisliit Ühtne Kogukond
KOGUKOND
● Jätkame kaasava eelarve rakendamist ja lepime kokku iga-aastase kaasava eelarve
menetlemise korra. Loome tingimused, mille alusel saaksid head ideed igast piirkonnast
teostatud.

SPORT JA NOORSOOTÖÖ
● Toetame ja kaasame valla juhtimisse Tõrva valla noorte osaluskogusid (noortevolikogud,
õpilasesindused, teised noorteorganisatsioonid).
HEA JUHTIMINE
Ühtne, läbipaistev ja kaasav juhtimisstiil iseloomustab meie meeskonda.
● Viime läbi põhjaliku valitsemise analüüsi ja muudame valla juhtimise efektiivsemaks.
● Kehtestame valla elanike hea kaasamise tava ja avatud valitsemise tegevusjuhendi.
● Vaatame üle volikogu tööprotsessid, muudame volikogu töö läbipaistvamaks ja kõiki
volikogu liikmeid, komisjone ja kogukonda arvestavaks.
● Arendame valla e-teenuseid kiiremaks ja mugavamaks asjaajamiseks.
● Viime läbi valla ametikohtade hindamise, et muuta palgasüsteemi läbipaistvamaks ja
õiglasemaks.

Valga vald
Eesti Keskerakond
●

●

Peame oluliseks kiirendada ka asjaajamist vallamajas. Selleks lubame, et kirjadele,
taotlustele ja pöördumistele vastatakse poole kiiremini ehk 30 päeva asemel 15
päevaga.
Uudse asjana viisime sisse kaasava eelarve, ent peame vajalikuks selle osakaalu
kasvatada, suurendades summat ja laiendades kasutusvõimalusi rohkemates
valdkondades.

Eesti Reformierakond
●
●
●
●

Kaasame elanikke, ettevõtteid ja huvigruppe vallaga seotud otsuste tegemisse.
Tihendame koostööd valla asutuste ja kogukondade vahel ning soodustame
kogukonnaesinduste tegevust ja arengut.
Jätkame kaasava eelarve rakendamist, et pakkuda elanikele valla raha kasutamises
kaasa rääkimise võimalust.
tagame vallas kiire, lihtsa ja läbipaistva asjaajamise, rakendades nüüdisaegseid
digivõimalusi.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
●
●
●
●

Paljastame valelikkuse, vassimise ja korruptsiooni valla juhtimises.
Seisame selle eest, et oleks ametialane pädevus oma ametikohal.
Suurendame kaasava eelarve osakaalu Valga vallas.
Võimaldame kaasava eelarve hääletusel osalemist Valga valla sissekirjutusega Eesti
Vabariigi kodanikel.

Valga 2.1 valimisliit
Juhtimine

Juhtimine peab olema alati toetatud inimeste poolt ning Valga valla elanike austuse pälvib
vallavalitsus, mille juhtimine on selge, tööülesanded vastavad tegelikele vajadustele, vastutus
on kõigile arusaadav ja suhtumine töösse positiivne.
Vallavalitsuse juhtimine peab olema läbipaistev ja usaldusväärne, et tagada omavalitsuse
tõrgeteta jätkusuutlik toimimine, edasiviivate ja elukeskkonna kvaliteeti tõstvate otsuste
vastuvõtmine.
● Lubame valla jaoks olulistele ametikohtadele inimesed, kes valdavad teemat ja soovivad
valdkonda arendada ning edasi viia. Meie ei aktsepteeri poliitilisi määramisi
ametikohtadele, kus on vajalik mõelda laiemalt ja riigimehelikult.
Juhtivatel positsioonidel olevad inimesed peavad olema valmis oma tegevusi, plaane ja
eesmärke selgitama ning kodanikel on õigus teada ja ametikohale määratul on kohustus
vastutada ja selgitada oma nägemust, millised on plaanid. Mitte kedagi ei määrata ametikohale
poliitiliste eelistuste ja kokkulepete alusel. Kriteeriumiks on teadmised, oskused, võimekus ja
väärikus.
● Kaasamine juhtimisse
Kaasata tuleb piirkondade aktiivseid inimesi, nende suhtumist, teadmisi ja oskusi. Ei piisa ainult
näilisest kaasamisest, kus tegelikud otsused on juba varem tehtud. On hädavajalik kaasata kõiki
osapooli, kelleks on nii hariduse, ettevõtluse, riiklike asutuste kui kodanikeorganisatsioonide ja
huvigruppide esindajad. Ainult sellises koostöös leiame lahendused, mis tagavad kõige parema
tulemuse ja näevad terviklikku pilti. Karta ei tohi ka kriitikuid, väga sageli on nad väärt kuulamist
ja arvestamist.
Töökorraldus ja kvaliteet
● Valla struktuuriüksustele kinnitatakse tööplaan ja eesmärgid, mis tulenevad Valga valla
arengukavast ja teistest strateegilistest dokumentidest ning pikaajalistest eesmärkidest.
Vallavalitsusel peab olema kindel eesmärk, kuhu soovitakse jõuda. Tegevused peavad olema
edasiviivad ja eesmärgile suunatud, mis lähtuvad valla põhilistest väärtustest.

