Avatud ja vastutustundlik valitsemine 2021 kohalikel valimistel
Saare 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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Muhu vald
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
● Võitleme korruptsiooni vastu.
EKRE edendab Muhu vallas rahvaalgatust ja rahvahääletuste traditsiooni! Võim peab olema
Muhu elanikele lähedane. Muhumaa identiteedi tugevdamiseks ja parima elukeskkonna
loomiseks peavad muhulased ise saama otsustada mitte ainult
volikogu liikmeid valides, vaid ka tähtsamate otsuste kujundamisel ettepanekuid tehes ja
hääletades.
● Korraldame rahvahääletusi ja teeme seda edaspidi kõigis tähtsates küsimustes.
● Toetame külavanemate kaasamist vallavolikogus tehtavatesse otsustesse ja
ettepanekute koostamisse

Saaremaa vald
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Saaremaa vallas peab toimima saarlaste huve teeniv võim, mis välistab korruptsiooni.

●

●

Anname osavaldades valitavatele osavallakogudele tagasi kohaliku elukorralduse
juhtimiseks vajaliku otsustuspädevuse ja eelarve ning moodustame Kuressaares eraldi
osavalla, millele valitaval esinduskogul on võimalik taastada Kuressaare linnaõigused.
Korraldame rahvahääletusi ja teeme seda edaspidi kõigis tähtsates küsimustes.
Toetame külavanemate ning kihelkonnakogude ja asumiseltside esindajate kaasamist
osavallakogudes tehtavatesse otsustesse ja ettepanekute koostamisse.

ISAMAA Erakond
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Loome Saaremaa vallas võimalused otsedemokraatia rakendamiseks rahvaalgatuslike
rahvahääletuste kaudu, nagu tehti 1930-ndate aastateni kogu Eesti Vabariigis. Saarlastel
olgu õigus oma kohaliku elu üle otsustada ka valimiste vahelisel ajal.
Suurendame osavallakogude/kogukonnakogude otsustusõigust oma piirkonna asjade
üle. Anname osavallakogudele/kogukonnakogudele oma eelarveosa ning arvestame
täielikult kohaliku kogukonna ettepanekuid teedesse investeerimisel, MTÜ-de
rahastamises jms.
Vähendame palgaliste poliitiliste ametikohtade arvu valla juhtimises.
Taastame Kuressaare linnaõigused. Linn saab eraldi halduskogu, eelarve ja linna
esindava linnapea.
Kiirendame haldusmenetlusi. Tagame projekteerimistingimuste, ehituslubade jm
taotluste menetlemistähtaegadest kinnipidamise. Kehtestame korra, et ametkond võib
taotlust parandamiseks tagasi saata vaid ühe korra.
Arvestame kogukondade otsustega. Kõiki oma enese piirkonnasse puutuvaid kohaliku
kogukonna ettepanekuid, mis ei nõua vallalt lisaressursse, peab saama kohapeal ellu
viia.
Peame õigeks, et osavallakogud moodustatakse kogukondade esindajatest, kaasates
sinna neisse kas kohalikke külavanemaid või piirkonnale oluliste huvigruppide
(ettevõtjad, küla- seltsid, kogudused, koolid, jahimehed) valitud esindajaid.
Tagame investeeringute piirkondlikult tasakaalustatud jaotamise. Investeeringute
tegemisel arvestame kogukondade soovidega.
Loome allasutuste valdkondlikud (nt koolidirektorite) ümarlauad, mille ettepanekutega
arvestatakse.
Suurendame külade ja piirkondade koostööd soodustava kaasava eelarve mahtu.

Erakond Eesti 200
Saaremaa kogukonnad osalevad nende elu puudutavate otsuste tegemises.
● Saaremaale on juurutatud valla rahvaalgatuse ja -küsitluse kord.
● Sotsiaalsete partneritega on kokku lepitud rollid (SPIK, SLPÜ, hoolekogud, noorte
volikogud, vabatahtlikud ja teised ankurkogukonnad)
● Kogukondade poolt eelistatud, nutikad ja uued tehnoloogilised lahendused on kasutatud
kaasamise lihtsustamiseks ja osalemise tõstmiseks.
Asjaajamine ja juhtimine Saaremaa vallas on lihtne, kiire ja abistav.
● Poliitiline juhtimine on eesmärgipärane, vastutus mõõdetav. Vallavalitsuse liikmete tööle
antakse hinnang mõõdikute alusel.
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Saaremaa vald on kogukondliku juhtimise suunanäitaja, abistav osapool ning
lahendustele orienteeritud
Ametnikud on kompetentsed, nende tegevus on läbipaistev ja eesmärgistatud.
Valla teenuste ja tegevuste korraldamisel on rakendatud teenusdisaini põhimõtteid, mis
tagavad kasutajast lähtuvate loovate ja innovaatilise lahenduste sünni.

Eesti Reformierakond
KENAMSAAREMAA ON TUGEVATE PIIRKONDADE JA KINDLA KESKUSEGA VALD, MILLE
JUHTIMINE ON LIHTNE, LÄBIPAISTEV JA AUS. Meie töökorralduse põhialus on innovaatiline
juhtimine ja saarlaste initsiatiivi kaasamine. Demokraatia töötab kõige paremini koostöös, kui
kõik vallakodanikud saavad selles vahetult osaleda ega jää passiivse pealtvaataja rolli. Teeme
koostööd kogukondadega ning töötame välja Saaremaa lihtsa ja läbipaistva juhtimismudeli.
● Toetame laiapõhjalisi arutelusid tähtsatel Saaremaa arengu teemadel ja toetame
iga-aastaste visioonikonverentside korraldamist. Teeme valla juhtimisel koostööd
kogukonnaga ja laiendame avalike teenuste pakkumisel ja kujundamisel tööd
vabaühendustega.
● Jätkame saarlaste teenistuses oleva ja optimaalse koosseisuga vallavalitsuse poole
liikumist ja vähendame mittevajalikku bürokraatiat. Tagame, et koostöö kogukondadega,
ametnike pädevus ja omavaheline usaldus muutuks heade otsusteni jõudmise
eelduseks.
● Tähtsustame valla sisekontrolli süsteemi tõhusust, mis on vajalik korruptsiooniohu
ennetamiseks. Loome olulistele valla teenustele tagasiside andmise ja rahulolu
hindamise süsteemi.

Valimisliit Terve Saaremaa
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Uuendame MTÜ-de toetamise korda ja kaasava eelarve põhimõtteid.
Loome vallavolikogu juurde noorte komisjoni ja teeme aktiivset koostööd Saaremaa
Noortevolikoguga.
Kaasame noori aktiivselt Saaremaa valla arengute kavandamisse ja toetame noorte
poolt algatatud tegevusi.

