
Avatud ja vastutustundlik valitsemine 2021 kohalikel valimistel
Tartu 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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Elva vald

Eesti Reformierakond
Paremini hoitud Elva vald on ettevõtlik, uuenduslik ja kaasav. Selleks:

https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/tartumaa/elva-vald/elva-valimisprogramm/


● Langetame kaasava eelarve hääletajate vanusepiiri 14 aastale ja suurendame eelarvet
vähemalt 60 000 euroni aastas.

● Loome e-Elva keskkonna (kõik e-teenused ühest kohast).
● Tagame operatiivse, kaasamise heast tavast ja avatud valitsemise põhimõtetest lähtuva

asjaajamise sihtgrupipõhiselt. Leiame üles need, kes konkreetses küsimuses kindlasti
peaksid olema huvitatud kaasarääkimisest.

● Juurutame otsedemokraatiat piirkonnapõhiste investeeringute valimisel.
● Kaasame senisest enam noortevolikogu, kutsudes noortevolikogu liikmed igasse

volikogu komisjoni.

ISAMAA Erakond
● Rakendame valla juhtimises päriselt tööle põhimõtte, et kohalikke küsimusi otsustab

kohalik kogukond.
● Depolitiseerime avalikud ametikohad ja vallale teenuste osutamise. Selleks juurutame

põhimõtte, et: a) volikogu liikmete ja nendega seotud ettevõtete ning Elva valla vahelised
varalised tehingud on avalikud, b) vallavolikogu liikme volituste ajal ei tööta isik
vallavalitsuses, selle allasutuses ega osuta teenust valla finantseerimisel.

● Loome koostöös erasektoriga nõukoja, mis aitab valla juhtimises ellu rakendada
erasektori parimaid kogemusi ja juhtimispraktikaid.

● Lõpetame tänasel kujul “Elva valla infolehe” väljaandmise ning soosime koostöös
erasektoriga vallas vaba ajakirjandusväljaande asutamist, mis tegutseb nii veebiportaali
kui ka paberlehe vormis.

● Lisame vallaruumi digitaalsed infotablood kogukonnainfo edastamiseks.

Eesti Keskerakond
● Ühe akna süsteem elanike jaoks – ühe ametnikuga saab probleemi lahendatud.
● Igal valla elanikul on kodulähedane avaliku teenuse punkt, kust nad saavad reaalselt

probleemidele lahenduse. Rakendame nendes punktides ühe akna süsteemi.
● Säilitame füüsilise ja paberil asjaajamise võimaluse neile, kellele seda on vaja.
● Anname õige käigu Elva valla kodulehele. Info peab olema ajakohane, värske ja kiirelt

leitav.
● Ametnikud on pädevad ja asjaajamine vallaga toimub senisest kiiremal käigul.

Valimisliit Sinu Elva vald
● Jätkame elanike kaasamiseks avalike konsultatsioonide ja rahva aruteludega.
● Muudame valla alusdokumendid: arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve jälgimise

avalikuks ja interaktiivseks.
● Jagame infot läbi erinevate kanalite arvestades inimeste ootusi ja võimalusi info

saamiseks. Lisaks veebilehele, sotsiaalmeediale, valla äpile ja valla infolehele on vaja
tuua avalikku ruumi juurde infoposte ja ekraane.

https://elvamaa.ee/programm/
https://keskerakond.ee/files/KE_valimisprogramm_Elva_vallas__2021.pdf
https://www.sinuelva.ee/eesmargid/


Kambja vald

Eesti Reformierakond
Statistikaameti poolt 2020. aastal läbiviidud uuringus hinnati Eesti elanike rahulolu kohalike
omavalitsuste poolt pakutavate teenustega. Tartu ümbruse valdadest asub Kambja vald uuringu
tulemuste järgi viimasel kohal. Sama tõsiasja kinnitas ka rahuloluküsitlus, mille Kambja
vallavalitsus vähem kui aasta tagasi meie elanike seas läbi viis:
a) 60% elanikest olid rahulolematud info kättesaadavusega valla teenuste kohta;
b) 55% pidas vallaga asjaajamist keeruliseks;
c) 60% olid rahulolematud valla probleemide lahendamise kiirusega.

● Valla läbipaistvaks juhtimiseks loome korrektse juhtimisstruktuuri igas valdkonnas ning
rakendame avatud juhtimise põhimõtteid.

● Viime regulaarselt läbi elanike rahuloluküsitlusi valla teenuste osas ning kaasame
elanikke üldplaneeringu, arengukava ja teistesse valla arengut puudutavatesse
aruteludesse.

● Kaasajastame valla infokanalid ja e-teenused.

Valimisliit Hoiame Head
Vallavalitsuse suhtlusvalmiduse ja operatiivsuse parendamine, viies läbi vallavalitsuse
tööprotseduuride regulaarset ülevaatust ja täiustamist.

Valimisliit Ettevõtlik Kambja
● Eelistame vallavanema valimist avaliku konkursi teel.
● Kaasame piirkondade arengut puudutavatesse otsustusprotsessidesse kohalikud

elanikud läbi külaseltside ja teiste esinduskogude.
● Juurutame valla juhtorganites avatud, pädevat ja lahendusi otsivat suhtumist.
● Teostame valla eelarvele auditi.

Luunja vald

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
● Meie prioriteediks on Luunja vallavalitsuse läbipaistev tegutsemine
● Kaasame elanikke ja eriti noori valla arengu huvides tehtavate otsuste juures

Nõo vald

Eesti Reformierakond
● Teeme konstruktiivset koostööd kogukondadega.

https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/tartumaa/kambja-vald/kambja-valimisprogramm/
https://www.facebook.com/HoiameHead
https://www.kambjavald.ee/eesmargid
https://kov.ekre.ee/mk/tartu-maakond/luunja-vald/programm
https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/tartumaa/noo-vald/noo-valimisprogramm/


● Oleme kiire asjaajamise ja avatud juhtimisega hea partner nii kodanikule kui ka
ettevõtjale.

● Seisame selle eest, et praegu kodanikele pakutavad teenused ei kaoks ning arendame
neid edasi.

● Oleme valla juhtimises avatud ja läbipaistvad.

Valimisliit “Ühtne Nõo vald”
● Tagame läbipaistva vallajuhtimise!
● Valime vallavanema ausa ja läbipaistva konkursi teel!
● Tagame maksumaksja raha kasutamise läbipaistvuse.
● Kompetentsed vallaametnikud tööle kodaniku jaoks. Informatsioonivahetus senisest

paremaks. Kaasame noori valla arengusse!

Valimisliit HEA VALIK
● Käivitame noorte volikogu ja teeme kaasavasse eelarvesse noortele eraldi summa
● Teeme kaasavasse eelarvesse eraldi summa väärikas eas elanikele
● Kaasame kogukondi - asutame külade esinduskogu, toetame aktiivseid kodanikke ja

käivitame kaasava eelarve

Peipsiääre vald

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Tarkus sünnib ühiselt kogutud teadmistest. Seepärast on vajalik kõigi vallaelanike osavõtt
valitsemisest, mis saaks toimuda läbi külavanemate, osavaldade nõukodade ja vallavolikogu.

● Vallavolikogu palkab kompetentse vallavanema, kes viib rahva tahet ellu ning elu edasi
paremuse poole.

Eestis on hea elada, sest politseinikud ei nõua enam altkäemaksu ja ametiasutustes ei pea
andma enam meelehead. Paljuski on endine mõtteviis ja suhtumine ikkagi säilinud.
Töökohtadele saamine või neil püsimine sõltub nii mõneski kohas kuhugi või kellegi hulka
kuulumisest. Esmatähis pole mitte ametialane kompetents, vaid meeldimine otsustajatele. Ka
"onupojapoliitika" pole kuhugi kadunud. Lubame sellised ilmingud avalikustada, mitte
kokkuleppeliselt maha vaikida. Avalik hukkamõist peab jõudma asjaosalisteni. Valla ajalehes
hakkab olema rubriik VALLAKODANIK MÄRKAB

Tartu vald

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
● Muudame vallavalitsuse tegevuse läbipaistvamaks ja selgemaks

https://www.facebook.com/Valimisliit-%C3%9Chtne-N%C3%B5o-vald-108822038215510/?ref=page_internal
https://heavalik.ee/?fbclid=IwAR0hbAuOC5s4MUcNlYEFtx2xkDBl_kByoDp41_6-6KLpF8Snm7-zKVxLKAs#meie-lubame
https://kov.ekre.ee/mk/tartu-maakond/peipsiaare-vald/peipsi-1/programm
https://kov.ekre.ee/mk/tartu-maakond/tartu-vald/programm


● Teostame tõhusamat järelvalvet kinnipidamaks heakorrast, lähtudes vastavatest
seadustest ja õigusaktidest

● Hoiame valla juhtimise korruptsioonivaba

Valimisliit Ühtne Tartu Vald
● Peame oluliseks tänapäevast avatud ja kaasavat juhtimiskultuuri, mille näiteks on

läbipaistev ja efektiivne juhtimine, toimiv kaasav eelarve, piirkondlikud rahvahääletused,
aktiivne suhtlemine kodanikega ning avatud dialoog ettevõtjatega.

● Toetame kogukondade ettevõtmisi:
○ täiendame kaasavat eelarvet ka väiksemate kogukondade toetamiseks.

Valimisliit Kohalik Elu
Suurendame valla elanike võimalusi osalemiseks valla elus.

● Jätkame ja arendame edasi kõiki edukalt toimivaid kogukondade tegevuse ja osalemise
vorme ning toetame kohalike kogukondade initsiatiivi igas külas ja alevikus.

● Tõstame kaasava eelarve mahu seniselt 30 000-lt 50 000-ni.
● Muudame kaasava eelarve hääletussüsteemi selliselt, et ka väiksema elanike arvuga

piirkondades tekiks võimalus  konkureerida.
Parandame valla täitevjuhtimist.

● Töötame selle nimel, et iga vallaelanik saab valla poole pöördudes, olenevalt küsimuse
raskusastmest, esialgu ammendava vastuse mõistliku aja jooksul.

● Kaasame korruptsiooniohu vähendamiseks vallavalitsusse inimesi väljastpoolt
ametkonda vähemalt pooles ulatuses.

● Tagame valla majandustegevuses riigihangete seaduses sätestatud põhimõtete range
täitmise.

Prioriteetseks valdkonnaks on lapsed ja noored.
● Toetame noorteesinduste kaudu noorte arvamusi valla arengusuundade küsimustes

https://www.facebook.com/YhtneTartuVald
https://www.facebook.com/kohalikelu

