Saaremaa omavalitsuste ühinemise kommunikatsioonikomisjon
Koosoleku protokoll
6. märts 2017

Kuressaare Linnavalitsus
Algus kell 10.00, lõpp kell 11.30
Juhatas: Kalle Kolter
Protokollis: Geili Heinmaa

Osa võtsid: Kalle Kolter, Kristiina Maripuu, Geili Heinmaa, Merike Lipu, Pille Maripuu, Piret
Mägi, Anne Saar, Anu Vares, puudusid: Jaanus Mägi, Ludvik Mõtlep
Osalusleht on lisatud protokollile.
Kalle Kolter avas koosoleku.
Teemad:
1. Sissejuhatus
Valdkonna juht Kalle Kolter rääkis komisjoni tööst. Lähiajal töötatakse välja tegevuskava. Kolter
tegi ettepaneku kinnitada komisjoni sisuliseks juhiks Kristiina Maripuu.
OTSUSTATI: Kommunikatsioonikomisjoni tööd juhib Kristiina Maripuu.
2. Ülevaade komisjoni tööst
Kristiina Maripuu andis ülevaate komisjoni senisest tööst. Kristiina Maripuu ja Merike Lipu on
külastanud ühinevaid omavalitsusi saamaks ülevaadet infoliikumise korraldusest. Valdades
tuntakse muret äärealade kaasatuse pärast – teabevahetus tulevases omavalitsuses. Merike Lipu
sõnul on sisekommunikatsiooni korraldus suures omavalitsuses võtmetähtsusega.
Kohtumiste peamiseks kõneaineks on olnud uus vallaleht. Leht saab olema keskse info kandja,
lahendamist vajavad küsimused: väljaandja, hange (hiljemalt augustis või septembris 2017), tiraaž.
Valdav osa ühinevatest omavalitsustest näeb vajadust lisaks põhilehele anda välja ka piirkonniti
väiksemaid lehti. Anu Varese hinnangul on oluline, kuidas näevad kohaliku lehe väljaandmist
osavalla- ja kogukonnakogud.
OTSUSTATI: Komisjon on seisukohal, et lisaks kesksele vallalehele on vajadus väiksemate,
piirkondlike lehtede järele. Kristiina Maripuu koostab küsimustiku, mis edastatakse ühinevatele
omavalitsustele saamaks ülevaadet lehtede senisest väljaandmisest ja ettepanekuid tulevikuks.
3. Ühinemise uuringuprojekt
Anu
Vares
andis
ülevaate
uuringuprojektist
„Suure
territooriumiga
ühinenud omavalitsuse mitmetasandilise haldusorganisatsiooni kujundamine Saaremaa vallas“.
Projekti raames läbiviidava analüüsi tulemustest lähtudes töötatakse välja Saaremaa Vallavalitsuse
struktuur. Linnavalitsus on saanud pakkumuse analüüsi teostamiseks ja sõlmib lepingu Tallinna
Ülikooliga. Analüüsi jaoks sisendi kogumiseks ja uue valla struktuuri väljatöötamiseks moodustati
Kuressaare Linnavalitsuse struktuuri tähtajaline projekti spetsialisti teenistuskoht, 1. märtsist töötab
sellel kohal Virge Pihel. Projekti eeltaotlus sai Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt
maksimumpunktid, põhitaotlus esitatakse lähiajal.
Komisjon võttis info teadmiseks.
4. Muud küsimused
Merike Lipu informeeris, et Saaremaa valla sümboolikakonkurss kuulutatakse tõenäoliselt välja 20.
märtsil.
Komisjoni järgmine koosolek toimub 20. märtsil 2017 kell 10.00 Kuressaare Linnavalitsuses.
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