Avatud ja vastutustundlik valitsemine 2021 kohalikel valimistel
Põlva 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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Kanepi vald
Eesti Reformierakond
●
●

toetame kaasava eelarve kaudu heade ideede elluviimist
vahendame infot ajalehe ja digikanalite kaudu

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
● Järgime ausa valitsemine põhimõtet, kus koalitsioon valitseb ja opositsioon kontrollib.
● Kanname hoolt, et valla eelarvest ei kuluks mitte sentigi korruptsioonile ega
ringkäendusele.

● Asutame volikogu juurde külavanemate ümarlaua.

ISAMAA Erakond
●
●
●
●
●

●

●

Isamaa seisab kohaliku elu küsimuste otsustamise ja korraldamise eest demokraatlikul
viisil, väärikalt, üksteist ja oponente austades.
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.
Peame õigeks, et osavallakogud moodustuksid kogukondade esindajatest, kaasates
sinna kas kohalikke külavanemaid või piirkonnale oliliste huvigruppide (ettevõtjad,
külaseltsid, kogudused, jahimehed jms) valituid esindajaid.
Isamaa seisab projektispetsialistide kaasamise eest valla majandusse ja ettevõtlusse
puutuvates teemades, et erinevad toetused leiaksid maksimaalset, läbipaistvat ja
sihipärast kasutust.

Põlva vald
Eesti Keskerakond
●
●
●

Asjaajamine peab toimuma võimalikult kiiresti ja lihtsalt. Rakendame vallavalitsuse ja
kodanike suhtluse lihtsustamiseks Põlva valla äpi.
Suurendame kaasava eelarve mahtu kuni 100 000 euroni.
Toetame noorte omaalgatuslikke projekte, kaasame noori aktiivselt valla juhtimisse,
otsustusprotsessidesse ning volikogu komisjonidesse.

Erakond Eesti 200
●

●
●
●
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Edendame kodanikualgatust. Selleks suurendame MTÜ-de ja seltsingute toetusfondi
ning muudame kogu investeerimiseelarve kaasavaks – rahvas peab saama hääletada
ka suure mõjuga investeeringute küsimuses.
Teeme volikogu istungid veebid otseülekandes kõigile jälgitavaks
Arendame valla elektroonilisi teabekanaleid. Suhtleme avatult sotsiaalmeedias.
Tihendame vallainfoga ajalehe jõudmist kodanikeni, et muuta see operatiivsemaks ja
sisulisemaks.
Kaasame
olulisi
huvigruppe
ka
väljaspoolt
volikogu
juba
muutuste
väljatöötamiskavatsuse etapis.
Loome võimaluse küladele ja kogukondadele kodulehe ülespanekuks vallaveebi osana.
Paigaldame küladesse ühtse kujundusega nutikad infotulbad, et parandada kõigi
piirkondade elanike informeeritust.
Toetame omavalitsusüksuse tasakaalustatud arengut, mis tähendab valla kõigi
piirkondade – nii linna kui külade vajadustega arvestava arengustrateegia elluviimist.

●
●
●

Motiveerime valima külavanemaid ja alevikuvanemaid nendes piirkondades, kus neid
veel ei ole. Korraldame linnaosavanemate valimised Põlva linnas.
Aitame luua valdade ühinemisel lubatud külavanemate kogu, millest saab tasakaalustav
ja nõuandev organ volikogu küla- ja kogukonnakomisjonile.
Kaasame noored valla arengu küsimuste otsustamisse. Toetame noortevolikogu kui
nõuandva organi loomist vallavolikogu juurde.

Eesti Reformierakond
●
●

●
●
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●
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Muudame kaasava eelarve menetlemise korda viisil, millega oleks tagatud
eelarvevahendite ühtlasem jagunemine piirkondade vahel.
Loome valla elanikele nutirakenduse, et ühendada kogukonda ning luua vahetult ja
mugavalt parem kontakt kodanike ja valla vahel. Nii on elanikel alati võimalik olla kursis
kõige värskema infoga, edastada vallale tähtis probleem või saada just talle vajalik info
kõige kiiremal moel.
Tagame volikogust otsepildi ning seeläbi vahetu ja ausa informatsiooni.
Tagame sihtgrupipõhiselt operatiivse asjaajamise, mis lähtub kaasamise heast tavast ja
avatud valitsemise põhimõtetest. Leiame iga teema puhul üles inimesed, kes peaksid
kindlasti olema huvitatud kaasarääkimisest.
Tulemuste saavutamiseks on vaja parimat meeskonda, mistõttu valime ametnikke ja
töötajaid nende oskuseid ja avatud suhtumist aluseks võttes.
Noorte arvamus on meile tähtis. Selleks, et noored juhtimisotsustele lähemale tuua,
kutsume ellu noortevolikogu.
Soovime koostöös Räpina ja Kanepi vallaga anda välja ühise kord nädalas ilmuva
maakonna ajalehe, et kõik maakonna elanikud infoga kursis oleksid.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Lõpetame raiskamise ja muudame valla juhtimise kodaniku jaoks läbipaistvaks ja
arusaadavaks. Parima vallavanema leidmiseks viime läbi konkursi, sest Parim Paik Põlvest
Põlve vajab paremat. Vähendame bürokraatiat, vaatame üle vallavara kasutamise korra ja
lepingud. Valla edumeelsemaks juhtimiseks kaasame kodanikeühendusi, erinevaid huvigruppe,
noori ja pensionäre.
Tähtsustame vallakodanike sõnajõudu! Oluliste otsuste tegemiseks küsime rahva arvamust.
Suurendame valla eelarves kaasava eelarve rida vähemalt 100 tuhande euroni.

Valimisliit Põlva Areng
Valla juhtimismudel ja põhimõtted
● Valla juhtimise kvaliteedi ja juhtimisotsuste sõltumatuse tagamiseks välistatakse valla
allasutuste ja osakondade juhtidel volikogu liikmeteks olemise.

Räpina vald
Eesti Reformierakond
●
●
●
●

kogukonnakogude moodustamine elanike arvamuse kaasamiseks kohalikes ja
ülevallalistes otsustusprotsessides;
külavanemate
ja kogukondade aktiivi kokkukutsumine, kaasamine, aktiivi
motivatsiooniprogrammi käivitamine.
kvaliteetsete avalike teenuste hea kättesaadavus kõigile valla elanikele;
noorte esinduskogude tegevuse toetamine ja noorte arvamuse kaasamine
otsustusprotsessi.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
RAHVAGA ARVESTAV JUHTIMINE ON:
● Kogukondade osalusel valla piirkondade võrdne areng.
● Igal aastal valla arengukava arutelud kogukondades, sh kaasav eelarve.
● Noorte kaasamine valla arendustegevustesse.
● Sihtasutuste ja MTÜ-de rahastamise läbipaistvus.
● Vallavanema valimine avaliku konkursiga.
● Valla elanike vajadustele ja huvidele tuginevad volikogu otsused.
● Sisulised ja kõigile kättesaadavad volikogu komisjonide ja istungite protokollid, sh
veebiülekanded.

