
Avatud ja vastutustundlik valitsemine 2021 kohalikel valimistel
Viljandi 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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Mulgi vald

ISAMAA Erakond
● Valla juhtimine on avatud ja seisame vastutustundliku valitsemise eest, mis töötab

vallaelanike heaks.
● Toetame valdkondlikku juhtimist konkreetse vastutuse ja eelarvega.
● Iga piirkonda kohtleme võrdselt.

https://isamaa.ee/kov21/mulgivald/programm/


● Otsustajate ringi suurendamiseks kaasame vallavalitsuse liikmed väljastpoolt valla
ametkonda.

● Kaardistame valla teenused, tagamaks optimaalse teenuse kodanikele ja valla efektiivse
toimimise.

● Tagame ajalehtede „Mulgi Sõna“ ja „Üitsainus Mulgimaa“ jõudmise kõikidesse
majapidamistesse.

Eesti Reformierakond
● Juhime valda avatult, läbipaistvalt, sõbralikult, motiveeritult ja heaperemehelikult. Meie

tegevused on eesmärgipärased, koordineeritud ja valdkondlikult juhitud.
● Kaasame valla arendamisse ja juhtimisse noorteorganisatsioone ja -volikogu.
● Rakendame kaasava eelarve.
● Toimetame igasse postkasti valla tasuta infolehe.
● Arendame valla e-teenuseid, loome valla mobiilirakenduse.

Valimisliit Meie Mulgimaa
Meie prioriteediks on omavalitsuse poolt pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmine ja selle
elluviimisel juhindume  järgmistest põhimõtetest:

● Inimesed peavad tundma, et valla juhid ja ametnikud on näoga rahva poole ja nende
teenistuses.

Põhja-Sakala vald

Eesti Keskerakond
● Muudame valla juhtimisstruktuuri selgeks ja loogiliseks. Alluvus- ja kontrollsuhted

peavad olema selged ja arusaadavad.
● Loome vallavolikogu poolt ametisse nimetatava sisekontrolöri ametikoha.
● Kaotame piirkonnajuhtide ametikohad. Kogu ametnikkond peab tegelema kõikide valla

piirkondadega.
● Vastame kirjadele, taotlustele ja pöördumistele 30 päeva asemel 15 päevaga.
● Hakkame vallavolikogu istungeid veebis otse üle kandma ja säilitame järelvaatamise

võimaluse.
● Valime vallavanema oma valla inimeste seast.
● Viime läbi rahvaküsitlusi kohaliku elu teemadel. Hääletusele minevaid küsimusi saavad

algatada vähemalt 100 vallakodanikku või vallavolikogu.
● Jätkame kaasava eelarvega.
● Hakkame mittetulunduslikuks ja seltsitegevuseks toetusi maksma tegevuspõhiselt, mitte

organisatsiooni liikmete arvu järgi.
● Loome külade ja mittetulundusühingute ümarlauale selged funktsioonid, ülesanded ja

vastutuse ning eraldame selleks vajaminevad vahendid.
● Võimaldame küla- ja alevikuvanematel ning linnapeadel osaleda vallavolikogus

sõnaõigusega.

https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/viljandimaa/mulgi-vald/mulgi-valimisprogramm/
https://www.facebook.com/meiemulgimaa/?show_switched_toast=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0
https://pohjasakala.keskerakond.ee/


● Moodustame teiste omavalitsuste heal näitel eakate nõukoja, mis on nõuandjaks
vallavalitsusele ja -volikogule.

Erakond Eesti 200
Valla juhtimine on avatud ning suunatud kogu valla arengule,

● kaasame hoolekogud ning õpilased koolide juhtimisprotsessi;
● loome kodanikele võimaluse läbi kaasava eelarve osaleda elukeskkonda parandavates

arengutes.
● optimeerime valla hallatavate objektide haldamiskulud läbi ühtse juhtimise;
● kaasame ühtse kommunaalmajanduse nõukogu otsustusprotsessidesse korteriühistuid,

eramu omanikke ja ettevõtjad;
● loome allasutuste juurde nõukogud, kuhu on kaasatud kogukonna initsiatiivgrupp;
● korraldame kord kuus vallavalitsuse ja -volikogu kohtumisi vallarahvaga, kus antakse

ülevaate vallas toimuvast, uutest arengutest ja tehtust;
● muudame kohaliku häälekandja „Leole“ kodanikukesksemaks;
● kaasame kogukondi ja huvigruppe vallavalitsuse komisjonide töösse;
● loome võimalused ümarlaudade tekkeks kogukonna valupunktide lahendamisel;
● tõhustame koostööd teiste omavalitsustega ja Viljandimaa Omavalitsuste Liiduga

maakonna arendamisel.

Eesti Reformierakond
● Muudame valla juhtimise vabaks ja demokraatlikuks nii, et igal üksikisikul ja kodanike

ühendusel on arengute kavandamisel ja elluviimisel oma väljund (külaseltsid,
kultuuriseltsid, MTÜd, spordiklubid jne).

● Koostöö tegemine arengule suunatud organisatsioonidega (EAS, PRIA, KÜSK, KIK jne)
arendab vallajuhtide ja ametnike oskuseid ning loob võimalusi uute projektide
elluviimiseks. Teeme koostööd kõikide vallavolikogu erakondade ja valimisliitudega, kes
jagavad kodanikuühiskonna väärtuseid, on valmis ühiste eesmärkide saavutamiseks
kompromisse tegema ning hindavad kodanike põhiõiguseid.

● Kaasava ja avatud vallajuhtimisega tagame, et kõik menetluses olevad eelnõud oleksid
enne komisjonidesse ja vallavolikogusse jõudmist Põhja-Sakala valla ametlikes
sotsiaalmeediakanalites avalikud. Nii saavad vallaelanikud neile oma hinnanguid anda ja
ettepanekuid esitada.

● Kaasamine muudab valla juhtimise avatumaks, otsuste tegemise läbipaistvamaks ja
suurendab inimeste usaldust valla vastu.

○ Kaasava eelarve hääletusel rahastuseta jäänud ideed suuname aruteluks
vallavolikogu komisjonidesse.

○ Lapsed ja noored vajavad tähelepanu ja arenguvõimaluste loomist. Noorte
kaasamine projektipõhistesse tegevustesse seob neid oma kodukohaga. Seda
võimaldavad teha näiteks noortekogu, suvelaagrid, noorte ettevõtluskoolituse ja
-programmide käivitamine, noorte omaalgatusprogrammide käivitamine,
kaasrahastamine jne.

https://eesti200.ee/candidate/subdistrict/Pohja-Sakala_vald/
https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/viljandimaa/pohja-sakala-vald/pohja-sakala-valimisprogramm/


Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
● Leiame vähemalt kord kuus aega kohtumiseks rahvaga.
● Vallaelanikud on kohaliku poliitika suunanäitajad ka valimistevahelisel perioodil.

Lisaks annavad EKRE Põhja-Sakala kandidaadid oma sõna, et rahvakohtumised volikogu
liikmetega (vähemalt EKRE saadikutega) muutuvad regulaarseks.

Valimisliit Ühine Tee
Peame oluliseks eelarvestrateegia läbipaistvust ja tasakaalu.

Valimisliit Kogukonna Hääl
Soovime jätkata avatud ja kaasava vallajuhtimisega, teha kaalutletud otsuseid ning kasutada
avalikke vahendeid sihipäraselt.
AVATUD JA KAASAV VALLAJUHTIMINE
Avatud juhtimise tagamiseks koostame avatud valitsemise tegevuskava, kus lepime kokku
järgmised põhimõtted:

● koostöö ja suhtlemise põhimõtted volikogu, vallavalitsuse, asutuste, kogukondade ja
teiste osapooltega;

● avaliku teabe kättesaadavus, mis võimaldab küsimusi arutada kogukondadega enne, kui
tehakse otsused;

● kasutajasõbralike teenuste arendamise põhimõtted;
● noorte ja teiste elanikegruppide innustamine kogukonnaelus kaasa löömiseks;
● kuidas tajuda ja ennetada korruptsiooni;
● parandada e-teenuste kättesaadavust ja aidata edendada elanike digioskusi.

○ Valla eelarve ja finantsjuhtimise läbipaistvuse suurendamiseks võtame
kasutusele lahenduse, mis annab arusaadava ülevaate ja kuvab valla kodulehel
ajakohase seisu valla raha kasutamisest.

○ Arendame edasi kaasavat eelarvet.
○ Arendame valla sisekontrollisüsteemi ja tellime vähemalt kord kahe aasta jooksul

välisauditi valla siseauditisüsteemi hindamiseks. Vallavalitsus annab volikogule ja
avalikkusele regulaarselt ülevaate sisekontrollisüsteemi rakendamise
tegevustest.

Viljandi linn

Eesti Keskerakond
● Eesti Keskerakond on riigis seisnud kohalike omavalitsuste tugevdamise, vastutuse

suurendamise, nende tulubaasi taastamise ja suurendamise eest! Teeme seda ikka ja
jätkuvalt! Kasutame lisanduva raha mõistlikult ja otstarbekalt Viljandi inimeste heaks

● Muudame linnajuhtimise läbipaistvamaks ja arusaadavaks, konsulteerime linnarahvaga
ja küsime linnakodanike arvamust enne oluliste küsimuste otsustamist

https://kov.ekre.ee/mk/viljandi-maakond/pohja-sakala-vald/programm
https://www.yhinetee.ee/valimisprogramm/
https://www.facebook.com/kogukonnahaal/
https://keskerakond.ee/files/tegevuskava_viljandi_2021-25.pdf


● Vähendame bürokraatiat linnakodanike asjaajamisel linnavalitsusega – lühendame
vastamise tähtaega 30-lt päevalt 15-ni

● Suurendame Viljandi kaasava eelarve mahu kahekordseks 60000-le eurole
● Suurendame linnavolikogu sisulist rolli ja vastutust linna juhtimises kõrgeima võimu

teostajana
● Järgime Viljandi linna arendamisel strateegilisi dokumente: arengustrateegiat,

arengukava, eelarvestrateegiat ja üldplaneeringut
● Toetame Viljandi linnaosade ja asumite identiteeti ning ühistegevust oma arengu

korraldamisel, sh kogukonnapõhiste seltside tegevust – VÕIM KODUKOHTA!

Eesti Reformierakond
● Viljandis peavad olema võrdsed võimalused heade ideede realiseerimiseks olenemata

sellest, kes on idee autor.
● Kaasame linnakodanikke ja kogukonnaühendusi senisest enam otsustusprotsessidesse,

luues selleks temaatilised aruteluvormid.
● Kaasame Viljandi noortevolikogu rohkem otsuste tegemisse ja suurendame projektifondi.
● Tagame kodanikele jätkuvalt sujuva ja kiire asjaajamise.
● Tõstame kaasava eelarve summa 50 000 euroni.
● Toetame Viljandi linnavolikogu seeniorite nõukoja tegevust.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
● Muudame linnajuhtimise avatuks.
● Korraldame rahvaküsitlusi viljandlasi puudutavatel olulistel teemadel. Linnakodanike

hääl peab jõudma juhtideni.
● Avalikustame kõik toimuvad tehingud linna varaga kohalikus meedias
● Anname linnaelanikele võimaluse tutvuda linna eelarvega, enne selle kinnitamist.
● Lähtume põhimõttest, et linn on linlaste, mitte ametnike oma.
● Tõstame kaasava eelarve raames etteantud summa 90 000 euroni ja katame

projekteerimisega seonduvad kulud.

Valimisliit Südamega Viljandis
TARGALT JUHITUD VILJANDI
Linna arengu suunamisel tuleb hakata kasutama senisest pikaajalisemat planeerimist. Ühisvara
puudutavaid otsuseid ei tohi teha iseenese tarkusest ja omakasust lähtudes, arvestada tuleb
kogukonna kui terviku huve, mõelda kaugemale käesolevast eelarveaastast. Kaasaegne
juhtimine eeldab spetsialistide kaasamist juba otsuste kavandamisel ning koostööd kõigi
huvigruppidega. Arendusprojektid peavad olema läbipaistvad alates planeerimisest ja
rahastusest, lõpetades omanikujärelevalvega. Avalikkust tuleb informeerida ajal, mil
kaaslinlastel on võimalus infole reageerida, küsimustele tuleb vastata selgelt ja ammendavalt.
Linnakodanikele selgituste jagamine ning tagasiside küsimine peab saama linnavalitsuse töö
tavapäraseks osaks – eelkõige suure avaliku huviga valdkondades nagu linnaruum,
haridusvõrk, keskkonnakaitse jne.

https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/viljandimaa/viljandi-linn/viljandi-linna-valimisprogramm/
https://kov.ekre.ee/mk/viljandi-maakond/viljandi-linn/programm
https://www.sydamegaviljandis.ee/programm


● Muudame linnajuhtimise päriselt avatuks ja läbipaistvaks – me ei pea õigeks avaliku
sektori tegevust avalikkuse eest varjata.

● Arvestame ja tunnustame valdkondade spetsialistide asjatundlikkust ja kaasame nad
arendusprotsessidesse juba käivitamise faasis.

● Kaasajastame linna infokanalid ja rakendame uusi platvorme, et tagada kõigi
linnakodanike heade ideede jõudmine otsustajateni

● Tagame Viljandi Noortevolikogule pädeva juhendamise ja kaasame noori linnaarendusse
nende võimete kohaselt.

Viljandi vald

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
● Rahva reaalseks kaasamiseks valla elu suunamisel korraldame rahvaküsitlusi, mille

tulemused on otsustava tähtsusega.
● Viime kodanike probleemid vallavalitsusse ja tagame vastused õigeaegselt

ISAMAA Erakond
● Suurendame kaasava eelarve summa 50 000 euroni.
● Viljandi vald on tuntud, kaasaegne ja arenev.
● Seisame tõhusa ja minimaalse bürokraatiaga asjaajamise eest.
● Kaasame senisest enam kogukondi valla otsuste langetamisse.
● Saadame tasuta vallalehe iga vallaelaniku postkasti.

Eesti Reformierakond
● tihendame koostööd kogukondadega;
● tagame valla läbipaistva juhtimise;
● lühendame vallavalitsusega asjaajamise pikkust;
● kaasame noortevolikogu aktiivselt omavalitsuse juhtimisse;
● aitame kaasa külavanemate (kogukonna esindaja) valimisele ja tegevusele ning nende

lõimimisele valla otsustusprotsessidesse;
● soodustame koostööd mittetulundussektoriga kohaliku elu edendamisel.

https://kov.ekre.ee/mk/viljandi-maakond/viljandi-vald/programm
https://isamaa.ee/kov21/viljandivald/programm/
https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/viljandimaa/viljandi-vald/viljandi-vald-valimisprogramm/

