Avatud ja vastutustundlik valitsemine 2021 kohalikel valimistel
Pärnu 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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Häädemeeste vald
Eesti Reformierakond
●
●
●

Juhtimine peab olema avatud ja läbipaistev. Tuleb väärtustada kogemust, teadmisi ja
haridust ning olla avatud uutele ideedele.
Tunnustame ja toetame kodanikualgatuste ja MTÜde tegevust ning külade ja
kogukondade vahelist koostööd.
Kaasav eelarve: viime head mõtted ellu, kaasates otsustusprotsessidesse aktiivseid
vallaelanikke.

Lääneranna vald
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
●
●
●
●

Vähendame bürokraatiat ja liigsete ametnike arvu valla juhtimises.
Toome võimu inimestele ligemale ja moodustame regulaarse piirkondade ümarlaua.
Välistame valla juhtimises korruptsiooni, reetlikuse ja onupoja poliitika.
Kaasame valla eelarve aruteludesse vallarahva – selleks kasutame kaasava eelarve
võimalusi.

Lääneranna valimisliit
● Igal aastal eraldame kaasavasse eelarvesse 5000 eurot.
● Oleme valla juhtimises usaldusväärne partner kodanikule, ettevõtjale ja
mittetulundussektorile ning rahastuses lähtume läbipaistvusest.
● Viime volikogu istungite ülekanded veebi, suurendame esindus- ja osalusdemokraatiat,
korraldame kogukonna arenguks olulistes küsimustes debatte ja ümarlaudu.
● Kaasame valla arengukavade aruteludesse kogukonnad ning tagame piirkondade
tasakaalustatud ja piirkondlikust eripärast tuleneva arendamise.
● Kaasame otsuste aruteludesse ja protsessidesse noortevolikogu liikmeid.

Pärnu linn
ISAMAA Erakond
Tasakaalustatud valitsemismudeliga omavalitsus, kus linnaosade ja osavaldade häält võetakse
kuulda ja kohaliku elu küsimuste lahendamist usaldatakse kohalikele kogukondadele
●
●

Panustame jõuliselt maakonnaüleste koostöömehhanismide arendamisse, võttes
koostöö aluseks kõigi osapoolte vastastikuse usalduse, lugupidamise ja kasu
Loome ja rakendame linna juhtimise mudeli, mis võtab arvesse osavaldade ja
linnaosade elanike häält

●
●

Anname osavaldadele ja linnaosadele kohalike küsimuste lahendamiseks vajalikud
pädevused, õigused, vastutuse ja rahalised vahendid
Rajame linnaosade ja osavaldade keskused – kogukondade tegevuskohad

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
● Moodustame Põhjamaade eeskujul mittepoliitilise linnavalitsuse.
● Viime kõik omavalitsuse toimingud, mis mõistlikud, kohaliku kogukonna tasemele.
● Kohalik asumi- või külaselts, samuti osavallakogu peavad ise otsustama igapäevaelu

●

●

●
●
●

asjad. Eraldame neile ka eelarvelised vahendid heakorra tagamiseks, kultuurielu või
noorsootöö korraldamiseks nii, et igat summat ei pea linnavalitsusest taotlema.
Osavaldadele suurem autonoomia ja oma eelarve. Muudame Pärnu linna põhimäärust,
kus kehtestame osavallakogude valimised vastavalt riigis kehtivatele seadustele. Siiani
osavallakogudele antud arvamusõiguse asendame otsustamisõigusega oma osavalla
või linnaosa
sotsiaal- ja terviseteenuste, haridus- ja kultuurielu ning turvalise
elukeskkonna korraldamise küsimustes.
Astume Pärnumaa Omavalitsuste Liitu tagasi. Osaleme omavalitsuste riiklikus ja
maakondlikus koostöös. Peame omavalitsuste ühistööd jätkuvalt oluliseks, seda nii
maakonna piires kui ka üle selle piiride. Teeme teiste omavalitsustega tihedat koostööd
(kultuur, sport, ühistransport, sotsiaalhoolekanne, jäätmemajandus, haridus jne).
Kuulame erinevaid elanike huvigruppe omavalitsuse elu paremal korraldamisel.
Kaasame volikogu komisjonide töösse rohkem noori.
Igale osavallale oma kaasaveelarve 25 000 eurot ja kokkuleppel linnavolikoguga ka
protsent linna eelarvest, mille kasutamise osas on sõnaõigus osavallakogul

Eesti Keskerakond
Muudame linnavalitsuse veelgi avatumaks, jätkame asjaajamise lihtsustamist ja kiiremaks
muutmist. Vähendame bürokraatiat nii suhtluses kohalike ettevõtjatega kui ka tavakodanikuga.
Seisame selle eest, et meil on üks Pärnu ja osavalla inimestel on võimalus rohkem kaasa
rääkida ja otsustada kodukoha arengu küsimustes.
● Juhime linna ausalt ja kaasavalt.
● Linna arendamisel lähtume kõigi linnaosade ja osavaldade elanike huvidest, selleks
käivitame kaasava eelarve ka eraldi osavaldadele.
● Parandame koostööd teiste Pärnumaa omavalitsustega Pärnumaa Arenduskeskuse
kaudu, tugevdades Pärnu linna juhtivpositsiooni maakondlikes koostööprojektides.
● Kaasame kodanikühiskonda linnajuhtimisse, selleks jätkame volikogu esimehe
ümarlaudade traditsiooniga.
● Kiirendame Pärnu asjaajamist, nii arupärimistele vastamisel kui detailplaneeringute
menetlemisel.

Erakond Eesti 200
Hästi juhitud Pärnus arendatakse teadlikult ja sihipäraselt inimesekeskset, tulemusele
orienteeritud juhtimiskultuuri. Pärnu saab tuntuks kui tulemuslike juhtide ja õnnelike elanikega
omavalitsus.
●

●
●

Lähtume arusaamast, et Pärnu suudab oma uueneva potentsiaali täiel määral ära
kasutada asjatundliku, inimesekeskse ja tõhusa eestvedamise korral linnajuhtide poolt.
Omavalitsus peab arengu võtmeprotsesse algatama ja erainitsiatiivi võimendama
Linna arendavad ennekõike elanikud ise, tehes seda läbi ettevõtluse, loova, klubilise,
ühistulise ja kogukondliku tegevuse. Omavalitsuse roll on selles igakülgselt toeks olla.
Anname kohalike esindajatega osavallakogudele otsustava rolli detailplaneeringute
tingimuste määramisel ning kohalike sotsiaaltaristu ja tegevustoetuste eeliste
nimetamisel.

Eesti Rerformierakond
●
●
●
●
●

hoiame linna juhtimise läbipaistva ja avatuna, seades linnavolikogus sisse nimelise
hääletamise;
viime kohalike otsuste tegemise osavaldadesse tagasi;
suurendame kaasava eelarve rahalist mahtu kaks korda.
Kaasame volikogu komisjonidesse rohkem noori.
Peame loomulikuks, et volikogu noortekomisjoni juhib noor.

Põhja-Pärnumaa vald
Valimisliit Vändra noored
●
●
●
●

Selge kommunikatsioon ja läbipaistvus vallavalitsuse ning allasutuste töös.
Soovime, et meie valda puudutav info jõuaks kiiresti ning probleemideta vallarahvani
ning allasutuste töö oleks rohkem kontrollitud.
Kaks aastat kestnud tervisekriis on selgelt välja joonistanud meie valla kitsaskohad
informatsiooni kättesaadavuses ning selle liikumises – soovime seda parandada.
Ühe konkreetse tegevusena kontrollida raha sihtotstarbelist kasutamist allasutustes.

Valimisliit “Meie Vald”
Meie Vald suurendab elanike pühendamist valla elu korraldamisse ja arendamisse. Otsese
suhtluse kaudu püüame taastada usalduse kohaliku võimu ja elanike endi vahel.

Valimisliit Tasakaal
Avatud ideedega juhtimine
● Korraldame konkursid vallavanema, abivallavanemate ja teiste juhtivate ametnike
leidmiseks
● Toetame valla juhtimises tarkust, ausust, värskeid ideid ja uusi tegijaid
● Juhtimine olgu läbipaistev ja otsused arusaadavad
Vähem bürokraatiat
● Toetame inimeste teenindamisel laia e-võimaluste kasutamist ning nutikate lahenduste
rakendamist
● Pakutavad avalikud teenused olgu kasutajasõbralikud ja vajadusel 24/7 kättesaadavad

Valimisliit “Inimeste eest”
Kohalik hääl loeb
Mida kogukond vajab, teab kogukond ise kõige paremini ja neile tuleb anda võimalus seda
öelda. Ükski otsus ei tohi sündida tagatoas, vaid peab läbima arutelu ning igaühele peab jääma
võimalus sõna sekka öelda. Loome omavalitsuses kaasava, inimesi ja kogukondi toetava
töökultuuri.
Kohalik
omavalitsus
innustab,
nõustab
ja
abistab
seltsinguid ja
mittetulundusühinguid.

Saarde vald
Valimisliit Südamega Saardes
AVATUD JA KAASAV JUHTIMINE
Tulemuslikum juhtimine väikeste juhtimiskuludega
Saarde on üks väiksemate juhtimis/valitsemiskulude osakaaluga vald maakonnas ja riigis.
Jätkame seda tava, samas täpsustades valla juhtimisstruktuuri, ametnike ja spetsialistide
ülesandeid ja vastutust. Väldime tööülesannete dubleerimist, teeme töö vähema arvu, kuid
suurema palgatasemega heade töötajatega.
Välistame huvide konfliktid valla valitsemisel ja allasutuste juhtimisel
Valla hallatavate asutuste juhte ei valita volikogu/vallavalitsuse sama valdkonna komisjoni
juhtideks.
Vallaelu korraldamisel suurem otsustusõigus vallarahvale – seltsidele, MTÜ-dele,
noortele, muudele kogukondadele
● Moodustame seltside, MTÜ-de ja muude organiseerunud kogukondade juhtide ümarlaua
vallaja
külade
elu
küsimuste,
arengukavade jms arutamiseks ning
vallavolikogule/vallavalitsusele ettepanekute esitamiseks.
● Kaasame vallavolikogule nõuandvate kogudena nii Saarde noortevolikogu kui eakate
ühendusi ning teisi missioonitundega sädeinimesi.
● Kaasame kogukonnaliidreid vallavolikogu/vallavalitsuse komisjonidesse.

●
●

Ergutame kõiki külasid-asulaid moodustama oma seltse või ühinema naaberküla(de)
seltsiga.
Rakendame 2021. aastast nn kaasava vallaeelarve koostamise.

Vallavolikogu istungid avatumaks ja kuulatavamaks
Korraldame vallavolikogu istungeid, tulenevalt teemadest, valla eri paigus. Võimaldame kõigil
jälgida volikogu istungeid internetipõhiselt otseülekandena.
Asjaajamine ja kodanikega suhtlemine lihtsamaks
● Võtame kasutusele kaasaegsed digilahendused (nt SPOKU erahuvitegevuse/ -hariduse
ja MTÜ-de tegevustoetuseks). Juurutame vallas e-valitsemist: igal vallaelanikul peab
olema võimalus vormistada vajalikke dokumente kodust lahkumata.
● Tagame vallalehe tasuta kättesaadavuse kõigile vallas sissekirjutust omavatele
kodanikele/leibkondadele.

Valimisliit Parem Saarde
Ettevõtlus ja suurem kaasatus
● Kaasav eelarve - kaasame vallaelanikud otsustusprotsessidesse
Juhtimine
● Valla juhtimine avatuks ja läbipaistvaks
● Uuendame struktuuri ja taastame vallavalitsuse usaldusväärsuse

Tori vald
Eesti Keskerakond
Peame oluliseks, et valla rahaasjad oleksid korras ja eelarve arusaadav ning kulutused kontrolli
all, otsused läbi mõeldud ja poliitikaülesed. Samas ei tohi arutelud olla lõputud ja mitte millegini
viivad. Otsuseid tuleb teha ja nende eest vastutada.
Oluline on kogukondade identiteedi kestma jäämine, koostöö ning kodanikualgatuse püsimine.
Toetame Tori valla noortevolikogu tegevust. Viime noortevolikogu vanusepiiri kooskõlla
noorsootööseadusega, tõstes selle 21 aasta pealt 26 peale.

Eesti Reformierakond
●

Kaasav ja avatud vallajuhtimine – tagame, et kõik menetluses olevad eelnõud oleksid
enne komisjonidesse ja vallavolikogusse jõudmist avalikud Tori valla ametlikes
sotsiaalmeedia kanalites, et vallaelanikud saaksid anda neile omapoolseid hinnanguid ja
esitada ettepanekuid.

●

●
●
●
●

Tagame, et valla ametnikud on oma tegevustes suunatud kodaniku poole. Ametnik on
vallakodaniku toetaja ja abistaja. Nii nõu kui ka jõuga. Ametnik peab suutma kureerida ja
abistada kodanikku kõikvõimalike projektitaotluste ja muu dokumentatsiooni täitmisel.
Loome ametnike veebivastuvõtu, et vallaga saaks suhelda mugavalt, kodust lahkumata.
Hindame vallajuhtimises kogemust, teadmisi ja haridust. Oleme avatud uutele ideedele.
Kuulame ja aktsepteerime vallakodanike arvamust, sealhulgas vajadusel linnaga
piirnevate külade soovi liituda tõmbekeskusega.
Alustame vallas kaasava eelarve projektiga.

Valimisliit Terve Koduvald
Kogukonnatöö
● Loome vallavalitsuse juurde kogukonnakomisjoni.
Tugev ja toimiv vald.
● Asjaajamine vallaga peab olema kiire ja mugav hoolimata kaugusest ja asukohast.
Teeme elanike jaoks teabe saamise lihtsaks nii kodulehel kui dokumendiregistris.
Jätkame iseteeninduskeskkondade ja e-lahenduste arendamist.
● Jätkame volikogu istungite ülekandeid internetis.
● Juurutame avatud valitsemise põhimõtted.

