
Avatud ja vastutustundlik valitsemine 2021 kohalikel valimistel
Võru 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.

Antsla vald
Eesti Keskerakond
Valimisliit KODUVALD

Rõuge vald
Eesti Keskerakond
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Valimisliit Kimmäs Punt
Valimisliit Loome Koos
Valimisliit Rõuge 200

Setomaa vald
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Valimisliit Ühine Setomaa

Võru vald
Eesti Keskerakond
Eesti Reformierakond
VALIMISLIIT ÜHISE VALLA EEST

Antsla vald

Eesti Keskerakond
● Toetame Antsla valla elanike suuremat kaasamist otsustamisse läbi rahvahääletuse.

Valimisliit KODUVALD
HEA VALITSEMINE

● Reformime vallavalitsuse struktuuri ja palkame tööle kompetentsed ja
suhtlemisoskustega spetsialistid. Seisame ausate valitsemispõhimõtete eest.

● Kaasame noori otsustusprotsessidesse. Korraldame noortevolikoguga ja vallavolikogu
ühisistungeid.

https://vorumaa.keskerakond.ee/et/programmid?topic_id=180
https://www.facebook.com/Koduvald-107730414968426


● Avaldame lahti kirjutatult valla juhtimist puudutavad otsused ja korraldame regulaarselt
infopäevi vallas toimuva kohta.

● Viime kaasava eelarve tänavale, luues piisavalt hääletuspunkte ja suurendame kaasava
eelarve mahtu.

● Muudame läbipaistvaks mittetulundusühingute vallapoolse rahastamise.

Rõuge vald

Eesti Keskerakond
● Meile on oluline, et Rõuge valla volikogus tehtavad otsused oleksid kaalutletud,

läbipaistvad ja ratsionaalsed.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Meie seisame selle eest, et Rõuge vallas

● on aus ja avatud juhtimine, mis lähtub elanike huvidest;
● töötavad ametnikud, kes on pädevad, vastutustundlikud ja peavad lugu oma valla

elanikest.

Valimisliit Kimmäs Punt
KIMMÄS KODUS on head elutingimused, talukohad on korras, külad ja alevikud heakorrastatud
ja lilleõites, külaelu ja valla valitsemine toimub omavahelises partnerluses.
Selleks, et seda saavutada:

● loome koos kogukondade esindajatega ühise esinduskogu ja lepime kokku partnerluse
hea tava;

KIMMÄS JUHTIMINE
Kimmäs juhtimine on kohalikust elanikust lähtuv, tema heaks ja toeks toimuv asjaajamine.
Kimmäs juhtimine on näoga inimese poole, see on inimeste märkamine, tunnustamine ja
toetamine.
Selleks, et seda saavutada:

● on valla juht vallarahva lähedal ja vallarahvaga koos;
● loome hea kaasamistava, kus kogukond saab otsustusprotsessides kaasa rääkida;
● loome vallarahva jaoks avatud ideekorjed arendus- ja parendustegevusteks;
● arendame kaasava eelarve praktikat.

Valimisliit Loome Koos
Avatud, asjatundlik ja kaasav juhtimine

● Teeme kõigi volikogu liikmetega sisulist koostööd elanike heaolu tagamiseks;
● Loome kaasamiskava, et luua toimiv koostöö kogukondade, huvirühmade ja

vallavalitsuse vahel;
● Kaasajastame vallavalitsuse ja allasutuste juhtimisstruktuuri ning palgasüsteemi;
● Arendame valla e-teenuseid ning lihtsustame toetuste taotlemist;

https://vorumaa.keskerakond.ee/et/programmid?topic_id=184
https://kov.ekre.ee/mk/voru-maakond/rouge-vald/programm
https://www.facebook.com/VLKimmasPunt
https://www.facebook.com/ValimisliitLoomeKoos


● Suurendame kaasava eelarve mahtu ja projekti piirmäära.

Valimisliit Rõuge 200
Valimisliit Rõuge 200 on loodud eesmärgiga parandada valdade liitmisel tehtud vead, muuta
senist autoritaarsusel põhinevat valla valitsemise ja juhtimise kultuuri ning tagada senisest
paremini valitsemise läbipaistvus, avatus, valla huvide parem kaitstus ja hoolimine oma
inimestest. Peame väga oluliseks valla piirkondade tasakaalustatud arengut, huvigruppide
võrdset esindatust, kogukondade enamusel põhinevate huvide arvestamist ning korruptsiooni
vähendamist.
VALLA JUHTIMINE

● Hoiame valla väärtusi ja oma inimesi. Oleme seisukohal, et valla senine juhtimine ei ole
olnud piisavalt läbipaistev, avatud, kaasav, valla ja inimeste huvidest lähtuvalt
eesmärgistatud ning tulemuslik.

● Tagame õigeaegse ja asjakohase kommunikatsiooni toimimise. Parandame valla
haldusalas sisekommunikatsiooni korraldust valla asutuste ja elanike tõhusamaks ning
kiiremaks abistamiseks.

● Parandame valla investeeringute kavandamist ja hangete senist korraldust, eesmärgiga
tagada nende planeerimisel, teostamisel ja tulemustes parem vallaelanike huvide ning
valla kasu ja maine kaitstus.

VALLA FINANTSJUHTIMINE
● Pöörame senisest suuremat tähelepanu valla finantsjuhtimises avatud valitsemise

põhimõtete tagatusele.
● Eelarve koostamise protsess peab põhinema avatud aruteludel. Tagame senisest

parema otsuste kommunikeerimise, läbipaistvuse ja mõistetavuse.
E-TEENUSED JA INFOÜHISKOND

● Tagame volikogu istungitest ülekande internetis.

Setomaa vald

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
● muudame valla valitsemise kaasavaks, ausaks ja säästlikuks;
● arvestame otsuste tegemisel kogukonna arvamusega, kaasame külavanemad valla

juhtimisse;
● muudame projektirahade jagamise ja MTÜ-de toetamise läbipaistvaks.

Valimisliit Ühine Setomaa
● Setomaa vald kaasab külasid puudutavate otsuse tegemisse kogukondade esindajatena

nulga- ja/või külavanemad.
● Setomaa valla volikogu komisjonide moodustamisel lähtutakse piirkondliku esindatuse

põhimõttest. Parandame istungite virtuaalse jälgimise võimalusi.
● Parendame volikogu istungite jälgitavust internetis.

https://www.facebook.com/VLRouge200
https://kov.ekre.ee/mk/voru-maakond/setomaa-vald/programm
https://yhine.seto.ee/valimisliidu-uhine-setomaa-tegevuskava-2021-2025/


Võru vald

Eesti Keskerakond
● Seisame selle eest, et kõik valla piirkonnad oleksid väärtustatud ja ühtlaselt arendatud.

Moodustame ülevallalise koostöökogu.

Eesti Reformierakond
● Jätkame kaasava eelarve ideekonkurssi
● Loome interaktiivse ja informatiivse Võru valla rakenduse

VALIMISLIIT ÜHISE VALLA EEST
● jätkatakse kaasava eelarvega

https://vorumaa.keskerakond.ee/et/programmid?topic_id=171
https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/vorumaa/voru-vald/voru-valla-valimisprogramm/
https://www.facebook.com/%C3%9Chise-valla-eest-101735552222916

