Avatud ja vastutustundlik valitsemine 2021 kohalikel valimistel
Erakondade põhiseisukohad
Vaata lähemalt, milliseid korruptsioonivastaseid, läbipaistvust ja avatust suurendavaid tegevusi
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ISAMAA Erakond
Avatud, väärikas ja vastutustundlik valitsemine
● Isamaa seisab kohalike omavalitsuste suurema otsustusõiguse ja -vabaduse eest.
Kodanike koostöö on tugeva ja toimiva kogukonna ning kohaliku ühiselu peamine alus.
Kohaliku elu küsimuste otsustamine ja korraldamine demokraatlikul viisil, väärikalt,
üksteist ja oponente austades, on parim viis arendada omavalitsusi, mis töötavad
inimeste heaks.
● Isamaa seisab tõhusa ja minimaalse bürokraatiaga asjaajamise eest.
● Isamaa seisab ausate ja avalike valitsemispõhimõtete eest ning on vastu korruptsioonile
ja ringkäendusele.
● Isamaa seisab noorte eest. Kaasame noori omavalitsuste otsustusprotsessidesse.
● Isamaa
seisab
koostöö eest. Me peame oluliseks koostööd elanike,
naaberomavalitsuste, riigi, teadusasutuste, kolmanda sektori ja teiste osapooltega, et
pakkuda oma elanikele paremaid teenuseid.

Erakond Eestimaa Rohelised
Suurendame omavalitsustevahelist koostööd, kuna nii saab kestva arengu eesmärke paremini
täita.

Muudame kohalike omavalitsuste ametnike töö digitaalselt jälgitavaks. Nii võib inimene igal ajal
vaadata, millises faasis omavalitsusele esitatud taotlus parajasti on. Tõuseb otsuste
vastuvõtmise kiirus ja läbipaistvus, väheneb korruptsioonioht ning lihtsustub info vahetamine.
Teeme võimalikuks valla- ja linnavolikogu istungite
otseülekandena omavalitsuse kodulehe kaudu.

ja komisjonide istungite jälgimise

Kohalike omavalitsuste korraldatud enampakkumised peavad olema ainult digitaalsed, et vältida
ebavõrdset kohtlemist ja korruptsiooni. Lubame omavalitsustes ainult veebi teel toimuvaid
hankeid ja enampakkumisi.
Pooldame kaasavat eelarvet. Kaasame kohalikke elanikke otsustesse, mis puudutavad nende
kodu piirkonda. Muudame omavalitsuse rahakasutuse täielikult läbipaistvaks.
Depolitiseerime omavalitsuse allasutuste ja sihtasutuste ning ettevõtete juhtimise, värvates
inimesi tööle nende kompetentsi, mitte poliitilise kuuluvuse alusel. Vähendame vajadusel
ametnike arvu. Võttes kasutusele nutikamad IKT lahendused, suureneb töö tõhusus, kaob
vajadus tööd dubleerida.
Näeme, et linna ja valla tegevust peaksid kajastama sõltumatud infolehed või ajalehed, mida
annaksid välja sõltumatud MTÜ-d.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Toetuste üle otsustab kogukond
Riiklike ja Euroopa Liidu toetuste jagamisel kohaliku arengu projektidesse tuleb usaldada
senisest enam kohalike endi kompetentsi.
● Kaasame kogukondi ja kohalikke ettevõtjaid maakasutuse, metsanduse, maavarade ja
põllumajandusega seotud otsustesse, et tagada kogukonna huvide esindatus ja
pikaaegne ühine arusaam õiglasest üleminekust igas regioonis.
Naiste hääl saab kuuldavaks
Naised moodustavad poole inimkonnast ja nende esindatus kohaliku omavalitsuse tasandil on
oluline ja vajalik võrdsema ühiskonna arengus.
● Töötame selle nimel, et naised oleksid meie valimisnimekirjades ja kohaliku
omavalitsuse juhtide seas esindatud võrdselt meestega.
● Jätkame tööd naiste tööhõive parandamiseks ja Euroopa suurima palgalõhe
vähendamiseks näiteks palkade läbipaistvuse soodustamisega ja paremate tingimuste
loomisega töö- ja pereelu ühendamiseks.
Kaasame noori ja eakaid

Nii noorte kui eakate kaasa rääkimine kohaliku elu korraldamisel loob parema elukeskkonna
meile kõigile ning aitab muuta kogukonna hääle tugevamaks. Nende sihtgruppidega
töötamiseks peame aga astuma välja oma harjumuspärastest asjaajamise tavadest.
● Töötame välja noorte kaasamiseks vajalikud platvormid ning toetame ühiskonnaõpetuse
mitmekesistamist ja aktiivsete kodanike kasvamist.
● Moodustame volikogude juurde eakate volikogud, millel on kohaliku omavalitsuse
volikogu tööd nõustav roll.

Noored Sotsiaaldemokraadid
Noorsotsidena väärtustame avatud juhtimist ja tähendusrikast demokraatiat. Selle tagamiseks
tuleb muuta läbipaistvamaks omavalitsuste rahaasjad, edendada soolist ja vanuselist võrdsust
nende juhtimises ning võidelda korruptsiooniga.
Noored Sotsiaaldemokraadid peavad oluliseks, et kohalik omavalitsus:
● tagab omavalitsuse ja selle korraldatud projektide rahastuse läbipaistvuse ning andmete
kerge ligipääsu;
● teeb avalikuks omavalitsuse asutustes töötavate inimeste palgad, et vältida korruptsiooni
ja sooliste palgalõhede teket;
● loob omavalitsuse tasandil eraldiseisva korruptsioonikontrolli.
● laiendab koolides ühiskonnaõppe mahtu; kaasab õpiprogrammi rohkem poliitilisi ja
kodanikuühiskonda puudutavaid teemasid, sh ametiühingute tegevuse tutvustamist;

Eesti Keskerakond
Peame oluliseks kohalikes omavalitsustes üle Eesti kiirendada asjaajamist. Selleks võtame
volikogude tasandil vastu otsuse, et kirjadele, taotlustele ja pöördumistele tuleb vastata poole
kiiremini ehk 30 päeva asemel 15 päevaga.
Toetame kogukonna algatusi ning kaasarääkimist igapäevaelu korraldamisel. Kogukonnad on
väärtuslikud võrdväärsed partnerid kohalikule omavalitsusele.
Keskerakond seisab selle eest, et Eestis on hea, turvaline ja kaasav elukeskkond kõigile meie
inimestele. Kaasamõtlemise ja -rääkimise ning sisulise osalusõiguse kasv kohalikul
otsustamistasandil aitab kaasa meie ühiskonna arengule. Nii riigi kui ka kohaliku tasandi
lahendused peavad olema kooskõlas inimeste vajadustega. Seda aitab tagada mitmete
osapoolte koostöö. Kodanikuühiskonna arendamisel leiame viisid, kuidas ühelt poolt
väärtustame ja võimestame vastutustundlike kogukondade ja vabaühenduste tegevust ning
teiselt poolt tagame läbipaistva otsustamise kodanikuühiskonna aktiivsel osavõtul.
●

Toetame rahvaalgatuse ja rahvahääletuse võimaldamist kohaliku omavalitsuse tasemel.
Selleks on vaja võtta kasutusele e-lahendused, et edendada kohalikku
rohujuuredemokraatiat ning anda kaasarääkimise võimalus kõigile, kes on huvitatud.

●

●
●

●

Toetame asumi- ja külaseltside tegevuste tugevdamist läbi küla-, aleviku- või
alevivanemate tegevuse, suurendades nende rolli kohaliku omavalitsuse tasandi otsuste
vastuvõtmisel. Loome „Aruka küla“ programmi.
Toetame ja peame vajalikuks kaasava eelarve osakaalu kasvatamist, suurendada tuleb
summat ja laiendada kasutusvõimalust rohkemates valdkondades.
Kohalike omavalitsuste heaolu sõltub otseselt võimekate vabaühenduste ja toetavate
sotsiaalsete ettevõtete olemasolust. Seetõttu aitame kaasa nende finantsmajanduslikele
oskuste ja tulubaasi mitmekesistumisele.
Toetame noorteühingute ja -volikogude tegevust, suurendame noorte kaasamist kohalike
ja riiklike küsimuste otsustamisse.

Erakond Eesti 200
Viime sisse rahvaalgatuse meetmed ka kohalikul tasandil. Toetame rahvaküsitluste
kohustuslikku läbiviimist kogukondade jaoks olulistes kohaliku elu küsimustes.
Teeme kaasava eelarve rakendamise tavapraktikaks igas KOV-s, kus vähemalt 1% KOV-de
tuludest suunatakse elanike eelistatud investeerimisobjektidesse.
Muudame KOV-de juhtimise professionaalsemaks, kus volikogu komisjonide liikmed on 50%
poliitilised, 50% ekspertide ja huvigruppide esindajad.
Suurendame kooli kogukonna õigusi kooli puudutavate otsuste vastuvõtmisel.
Koostame uue kohalike omavalitsuste korraldamise seaduse, kus sätestame selged nõuded
hea tava järgimise, huvide konflikti vältimise ja eetilise käitumise osas ning viime regulaarselt
läbi vastavad koolitused kõikidele KOV volikogude liikmetele ja vallavalitsuse töötajatele.
Toetame erakondade rahastamise süsteemi põhjalikku muutmist eesmärgiga vähendada
erakondade riiklikku rahastamist ja suurendada selle asemel kogukondade ning valimisliitude
rahastamist.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Me seisame selle eest, et tuua võim kodanikele lähemale. Me oleme presidendi otsevalimise
poolt. Me toetame kodanikele laiema otsustusõiguse andmist. Me usume, et inimestel endil
peab olema õigus otsustada suuremate muudatuste üle oma kodukohas. Me kehtestame
omavalitsuse elanikele võimaluse algatada rahvahääletusi ning otsustada oluliste küsimuste üle
referendumitel. Loome uued, väiksemad omavalitsused, kui inimesed seda soovivad. Me ei luba
korruptsiooni, valetamist, varastamist ega ülekohut.

