Avatud ja vastutustundlik valitsemine 2021 kohalikel valimistel
Rapla 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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Kehtna vald
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
●
●
●

Aitame jõuda selleni, et ettevõttes Kehtna Vesi viidaks läbi korralik revisjon ja muuta see
ettevõte läbipaistvaks ja püsivaks.
Muudame vallavalitsuse juhtimise läbipaistvamaks.
Teeme valla raha kulutamise üle revisjoni.

Valimisliit Ühtne ja Edumeelne Koduvald
Omavalitsuse eesmärgid on kõigile mõistetavad ja otsused läbipaistvad ning põhjendatud.

Valimisliit KÕIK ON OLULISED
Me toome vallaelu juhtimisse läbipaistvust, avatust, tasakaalukust, hoolivust ja uusi ideid.
Me tahame elada vallas, kus on aus ja asjatundlik vallavõim, pädevad ning viisakad ametnikud
ja mõistlikud valitsemiskulud.

Kohila vald
ISAMAA Erakond
Asjaajamine valla asutustes on kiire, mugav, avatud, väärikas ja vastutustundlik.
● Hoiame valitsemiskulud optimaalsed.
● Teavitame elanikke vallaelu puudutavast kiirelt ja arusaadavalt, kasutades erinevaid
infokanaleid.
● Rakendame valla juhtimisel häid ideid ja ettepanekuid asjaajamise paremaks
korraldamiseks.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
●
●

Teeme valla raha kulutamise üle revisjoni.
Muudame vallavalitsuse juhtimist.

Valimisliit PAREM KOHILA
●

●

Suurendame külade rolli, luues vallavanema juurde külavanemate kogu, kes kaasavad
probleemide lahendamisse külade elanikud. Peame tähtsaks põhimõtet, kus avalike
teenuste pakkumisel ja arendamisel on arvamuste paljusus positiivne ning olulised
otsused arutatakse läbi väga põhjalikult.
Oleme näoga inimeste poole, kaasame rahva arvamusi ja soove meie ühise eluruumi
arendamisel.

Märjamaa vald
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Me seisame selle eest, et tuua võim kodanikele lähemale. Me toetame kodanikele laiema
otsustusõiguse andmist. Me usume, et inimestel endil peab olema õigus otsustada suuremate
muudatuste üle oma kodukohas. Me ei luba korruptsiooni, valetamist, varastamist ega ülekohut.

VALIMISLIIT MEIE INIMESED
Meie Inimesed seisab 2021. kohalikel valimistel:
● Avatud ja vastutustundliku valitsemise eest, mis töötab valla inimeste heaks. Me
seisame vastu korruptsioonile ja liigsele bürokraatiale. Volikogu liikmed peavad olema
avatud ja kättesaadavad ka peale valimisi. Rahval peab olema võimalus otse aru pärida
ja teada kohaliku võimu tegemistest.
● Ühtse ja teadliku kogukonna eest. Kogukonnas peavad saama valla elus kaasa rääkida
ja kogukonna arvamusega arvestatakse.

VALIMISLIIT TULEVIKU MÄRJAMAA
●
●
●

Viime sisse valla avatud ja läbipaistva juhtimise, mis on kaasav ja mõistlik.
Valda juhib meeskond, mitte paar inimest või seltskond.
Tagame hangete läbipaistva korraldamise ja hilisema kontrolli tehtud töödele.

VALIMISLIIT ÜKSMEELNE KODUVALD
Me hindame inimeste initsiatiivi ja ettevõtlikkust. Meil on aktiivsed kogukonnad ja külad ning
igas piirkonnas ei pea rõhku panema samadele asjadele. Kohalikud teavad kõige paremini, mis
on oluline. Väärtustame kodanikualgatust!

Rapla vald
Eesti Konservatiivne Erakond
● Suurendame kaasava eelarve rahastamist.

Eesti Reformierakond
Omavalitsuse vastutusalasse kuuluvat ühiskonnaelu korraldades tegutseme seaduse alusel ja
vallaelanike huvidest lähtuvalt. Valla juhtimine peab olema läbipaistev, avatud ja sõbralik.
● Toetame noortevolikogu tööd, kaasame noori valla juhtimisse.
● Pakume avatud ja sõbralikku vallajuhtimist, arendame edasi valla e-teenuseid.
● Kaasame elanikud vallaeelarve koostamisse, jätkame kaasava eelarvega.
● Kaasame kogukonnad veel rohkem kohaliku elu korraldamisse.

Valimisliit Sidus Rapla
●
●

Me ootame vallaelanikelt suuremat pühendumist valla elu korraldamisse ja arendamisse,
et otsese suhtluse kaudu taastuks usaldus kohaliku võimu ja kodanike vahel.
Meie eesmärk on rakendada tänapäevaseid juhtimis- ja kommunikatsioonimeetodeid, et
omavalitsuse poolt pakutavate teenuste tase oleks kõrge ja elanikud rahul.

Valimisliit Rapla Vallakodanike Liit
KOHALIK POLIITIKA sünnib kohapeal. Peame oluliseks:
● et eelistatult sünnivad otsused AVATUD ARUTELUDE tulemusel;
● kasvatada osalusdemokraatia osa otsustusprotsessides, suurendades KAASAVA
EELARVE kaudu suunatavaid rahalisi vahendeid valla eelarves;
HÄSTI JUHITUD VALD. Koostöö ja kaasamine hoiab kogukonna ühtsena. Usume, et:
● Oluline on professionaalne juhtimine, ettevaatav ja range eelarvepoliitika, juhtimiskulude
vähendamine, valla vara hoidmine ja kasvatamine ning erakonnatu ja avatud koostöö.
● avatud valitsemismudeli rakendamine toob esile KANTIDE olulisuse, suurendab
PAIKKONDLIKKU KINDLUSTUNNET ning loome- ja tegutsemisvabadust;
● KOOSTÖÖ ja OSAPOOLTE KAASAMINE tagab selle, et inimeste VAJADUSI
käsitletakse terviklikult, toimitakse ühtselt ja kiiresti;
● valikud ja otsused tuginevad eelnevale ANALÜÜSILE ja mõjude hindamisele ning
avalikke vahendeid kasutatakse eesmärgipäraselt ja otstarbekalt.
Hea Rapla vald on:
NOORUSLIK
● Arvestame planeerimisel ja arengute kavandamisel noorte vajaduste ja ootustega.
Peame oluliseks suurendada noorte osalemisvõimalusi neid puudutavate otsuste
kujundamisel.

