
Avatud ja vastutustundlik valitsemine 2021 kohalikel valimistel
Lääne 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.

Haapsalu linn
Eesti Reformierakond

Lääne-Nigula vald
Eesti Reformierakond
Eesti Keskerakond
Valimisliit Tegusalt Tulevikku
Valimisliit Tugevad Kogukonnad

Vormsi vald
Valimisliit Avatud Vormsi

Haapsalu linn

Eesti Reformierakond
● Loome noorte omaalgatuse toetusfondi, tagamaks noorte veelgi tugevama panuse

omavalitsuse arengusse.
● Kaasame noori veelgi enam linna juhtimisse, luues Haapsalu linnavolikogu juurde

noorteesindaja koha.
● Suurendame kaasavat eelarvet, et veelgi rohkem haapsallaste ideid ja mõtteid

reaalsuseks saaks.
● Pöörame erilist rõhku väikeste kohtade identiteedi hoidmisele ja arendamisele. Selleks

kaasame otsustusprotsessidesse senisest rohkem ka külavanemaid.
● Tagame kohalikele senisest läbipaistvama ja avatuma linnajuhtimise ning rohkem infot

Haapsalus toimuva kohta.

https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/laanemaa/haapsalu-linn/haapsalu-valimisprogramm/


Lääne-Nigula vald

Eesti Reformierakond
Kaasame noori otsustusprotsessidesse, mille väga hea väljund on noortevolikogu. Kahjuks ei
ole praegune Lääne-Nigula vallavõim seda suutnud nelja aasta jooksul käima lükata. Järjepidev
noorte kaasamine on väga vajalik, sest aktiivne ja tegevusterohke nooruspõli jätab kodukohast
head mälestused.

Meie eesmärk on luua toimiv külavanemate süsteem, mis aitaks külade mõtted, ettepanekud ja
probleemid nähtavamale tuua ning külade vahel tõhusama koostöö luua. Peame oluliseks
kohaliku kogukonna kaasamist kogukonnale olulistes teemades (nt karjäärid, maardlad,
tuulepargid, tööstusalad), kogukonna hääl peab otsustajate ringile kõlama piisavalt varajases
staadiumis, et oleks arvestatud kohalike vajaduste ja huvidega. Algatame regulaarselt koos
käiva ümarlaua, kus valla külad esindatud oleks, ning tagame sellega külade arengu ning info
liikumise valla ja külade vahel.

Hea moodus valla elanike soovide kuulamisel on seni toimiv kaasav eelarve, mida toetame ka
edaspidi. Kaasava eelarve hääletusel ei selgu ainult võitjad, vaid valla juhtkond saab väga hea
sisendi ka teistest tegevustest või vajadustest, mida soovime edaspidi valla eelarve
kujundamisel sisendina kasutada. Kohapealseid vajadusi teab ikka kõige paremini elanik ise
ning valla juhtidel peab olema tarkust seda märgata ja kuulata.

Üleriigiliselt on küll meetmeid, kust abivajajad saavad soodustingimustel või tasuta juriidilist tuge
taotleda, kuid sageli jäävad need teenused pikkade järjekordade, teadmatuse või keerukuse
tõttu kättesaamatuks. Selleks, et meie inimesed ei peaks ilma jääma kvaliteetsest juriidilisest
toest, peame väga tähtsaks, et vald hakkaks pakkuma esmast tasuta õigusabi. Teeme koostööd
ülikoolide ja õigusteaduse tudengitega, kes saaksid oma õpingutele praktilise väljundi ning meie
inimesed esmase juriidilise toe. Sageli piisab inimesel kõigest lühikonsultatsioonist, et oma
probleemile kiire ja tõhus lahendus leida. Kui on suurem mure, saab esmase õigusabi käigus
anda abivajajale juhtnöörid edasiseks mõistlikuks talitamiseks ning suunata ta ala spetsialisti
poole.

Esmane juriidiline tugi ei puuduta ainult üksikisikuid: varasemad kogemused on näidanud, et ka
erinevad ühingud (sh korteriühistud ja MTÜd) takerduvad oma tegemistes juriidilistesse
probleemidesse, mis võivad olla tõhusa nõustamise käigus väga lihtsalt ja kiiresti lahendatavad.

Eesti Keskerakond
- Võimaldame rohkem kaasa rääkida ja osaleda otsustusprotsessides.
- Taastame vajaduspõhised piirkondlikud elektroonilised ja/või paberkandjal infokanalid.
- Korraldame vallavanema ning teiste juhtide ametikohtade täitmiseks avalikud konkursid.
- Toetame tugevate osavaldade teket.
- Tagame läbipaistva piirkondade rahastamise.

https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/laanemaa/laane-nigula-vald/laane-nigula-valimisprogramm/
https://laanenigula.keskerakond.ee/


- Koostame elanikega suhtlemiseks heatavareeglid.
- Vähendame bürokraatiat asjaajamises, lühendame menetluse aegasid poole võrra.
- Viime läbi ametnike struktuurireformi, et spetsialistid tuleksid oma valdkonda arendama.
- Algatame koostöö naaberomavalitsustega ja sõprusvaldadega, et õppida parimast

kogemusest.
- Tagame inimestele esmase nõustamise vastava valdkonna spetsialistide poolt.
- Hoogustame noortevolikogu tööd.
- Tagame vallas vabaühenduste võrdse ja läbipaistva rahastuse.
- Suurendame külavanemate rolli piirkonna arengus, kaasates neid

otsustusprotsessidesse.
- Säilitame kaasava eelarve vahendid, võimalusel suurendame toetussummat.

Valimisliit Tegusalt Tulevikku
HEA VALITSEMINE

● Rakendame tööle osavaldade süsteemi. Väiksemad tööd-tegevused kohapeal,
suuremad keskkontoris.

● Kasutame ära suure valla eeliseid. Palkame ühiseid erialaspetsialiste, korraldame
ühishankeid, ühisüritusi, ühist kuvandiloomet ja turundust.

● Säilitame keskkontori võimekuse tegeleda hariduse, sotsiaaltöö, planeerimise,
ehituskorralduse, riigihangete korralduse, juriidilise asjaajamine ja teiste suuremat
spetsiifilist erialast teadmist nõudvate tegevustega.

● Koostame valla eelarve läbipaistvalt ja arusaadavalt, nii volinikele kui kõigile inimestele.
● Loome osavaldadele ja allasutustele arusaadavad rahastamise ja mehitamise reeglid.

Juhul, kui on vaja teha erandeid ja erisusi, siis selgitame neid.
● Täiendame valla kodulehekülge ja parendame info levitamist. Korraldame info jagamist

sellisel moel, et nii inimesed, ettevõtted, kui ka kodanikuühendused on pidevalt
infoväljas.

● Nõustame külaseltse ja kogukondi organiseerumisel ja koostöö korraldamisel.

Valimisliit Tugevad Kogukonnad
Oleme avatud uutele ideedele, lähtume heast avalikust haldusest, arendame E-teenuseid ning
laiendame kaasavat eelarvet. Volikogu ja teised olulised koosolekud muutuvad reaalajas
internetis jälgitavaks.

Vormsi vald

Valimisliit Avatud Vormsi
Vallavalitsemise kvaliteet ja hoiakud
Selleks me:

● värskendame vallamaja töökultuuri selliselt, et teeninduskesksus, efektiivsus, avatus ja
läbipaistvus muutuksid normiks. Vajadusel uuendame selleks vallaametnike koosseisu;

https://koduvaldtyri.ee/meeskond
http://kogukonnad.voog.com/meie-teesid
https://www.avatudvormsi.ee/


● korrastame vallaametnike vastutuse süsteemi. Vallavalitsus viib täide volikogu otsused ja
vastutab nende elluviimise eest. Vallavalitsuse koosseisus näeme ainult ametnikke ja
koolidirektorit kui valla allasutuse juhti;

● parandame vallavalitsemise kvaliteeti nii, et kõik dokumendid oleksid valla
dokumendihaldussüsteemis avalikkusele leitavad, sh ka õigete nimetustega ja
õigeaegselt. Tagame, et vallavalitsuse koosoleku protokollid kajastaksid koosoleku
tegelikku käiku;

● kaasame kõik Vormsi külavanema statuudi järgi valitud külavanemad volikogu
komisjonide koosseisudesse;

● kasutame valla arengukava volikogu ja vallavalitsuse tööplaanina, käsitleme seda
Vormsi kogukondliku kokkuleppena ning sealjuures peame silmas ka Vormsi heaolu
pikas perspektiivis;

● tagame, et volikogu ja vallavalitus toetavad kodanikualgatusi ja arvestavad
vormsilastega, nt kaasava eelarve koostamisel, regulaarsel saare üldkogul / kogukonna
koosolekutel, läbi IT kommunikatsioonivahendite, kasutades arvamuste kogumiseks
gallupikeskkonda jms.

● taaskäivitame valla ajalehe.


