Avatud ja vastutustundlik valitsemine 2021 kohalikel valimistel
Jõgeva 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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Jõgeva vald
Eesti Reformierakond
●
●
●
●

●

Teeme koostööd teiste omavalitsustega, et tagada parimad tulemused.
Kasutame e-lahendusi, et nii elanikke kaasata kui ka vallajuhtimist tõhusamaks muuta.
Kooskõlastame vajalikud tegevused ja investeeringud valla rahvaga.
Toetame aktiivse kogukonna algatusi ning hindame ja tunnustame külaliikumise
eestvedajaid. Oleme avatud headele ideedele ning toetame volikogus kõikide osaliste
mõistlikke algatusi.
Rakendame kaasavat eelarvet piirkondade põhiselt.

Valimisliit Omad Inimesed
●
●
●
●

Kaasame eksperte ja spetsialiste ning väärtustame nende rolli.
Valla juhtimine peab olema korraldatud selliselt, et ükski küla ei tunne ennast
ääremaana.
Toetame tõendus- ja teaduspõhist juhtimist. Olulised otsused vajavad analüüse ja
põhjalikku selgitustööd.
Rakendame kaasamise head tava, et tagada otsuste parim tulemus.

●
●
●

Me ei suurenda poliitiliste ametikohtade arvu.
Väärtustame oma valla arengusse panustavate inimeste tööd ja toetame nende tööalast
arengut.
Suurendame noortevolikogu kaasatust ja otsustusõigust.

Mustvee vald
Valimisliit Meie Vald 2035
Meie vald on asjatundlikult juhitud
● Tagame koostööle suunatud, avatud, korruptsioonivaba ja vastutustundliku juhtimise.
● Töötame välja ja rakendame kaasava eelarve protsessi.
● Arvestame vallakodanike ettepanekuid ja kuulame kogukondasid.
● Kaasame otsuste tegemisse valdkonnaspetsialiste ning räägime kaasa meie valda
puudutavate laiemate arutelude ja otsuste juures (maakondlik/riiklik tasand).
● Arendame e-teenuseid, et asjaajamine vallaga oleks lihtne ja sujuv, ning parandame info
liikumist.

Põltsamaa vald
Eesti Reformierakond
PAREMINI HOITUD PÕLTSAMAA VALLAS:
● toimib 20 000-eurone kaasav eelarve, mille puhul valitakse ühel aastal projekt linna
piires ja järgmisel aastal valla maapiirkondades
● saab iga elanik vallavalitsuse käest vajaliku abi ja vastused oma küsimustele
● suurendame koostööd noortevolikogu ja noortekeskuse vahel

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
● Töötame välja MTÜ-de rahastamise põhimõtted. Loome ühtse ja selge rahastusmudeli,
et kõikidel MTÜ-del oleks ühesugused alused toetuste saamiseks. Muudame KOV
toetuste jagamise avalikuks!
● Lõpetame raha raiskamise kallutatud „uuringutele”! Uuringuid tuleb teostada enne
projekti teostamist, mitte pärast oma vigade õigustamiseks.
● KOV peab täitma temale seadusega määratud ülesandeid. Nii juhtimine kui otsused
peavad lähtuma vallarahva vajadustest. Siin ei ole koht isiklikele suhetele ja
ärapanemisele!

Valimisliit ÜHINE PÕLTSAMAA
●
●

Kaasame volikogu komisjonidesse erinevaid piirkondi esindavad ja valdkondi tundvad
inimesed.
Otsused lähtuvad valla elanike vajadustest, on üheselt arusaadavad ja läbipaistvad.

●
●

●

Oluliste küsimuste arutamiseks ja lahendamiseks moodustame kohalikud
kogukonnakogud, kuhu kuuluvad piirkondade esindajad.
Parendame infoliikumist omavalitsuse ja elanike vahel. Teeme kõik selleks, et
kommunikatsiooniahel probleem-vastus-lahendus oleks kiirem. Teeme volikogu
istungitest ja avalikest koosolekutest kvaliteetsed veebiülekanded, mida on võimalik ka
järele vaadata.
Suurendame kaasava eelarve mahtu 100 000 euroni ning muudame kaasava eelarve
korda, jagades selle erinevate Põltsamaa piirkondade vahel (vastavalt elanike arvule).

