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Osalusleht on lisatud protokollile.
Teemad:
1. Saaremaa vallavalitsuse siseveeb
Arutleti tulevase organisatsiooni intraneti-teemal. Merike Lipu kõneles võimalustest, mida peaks
keskkond pakkuma. Kristiina Maripuu sõnul on siseveeb võtmetähtsusega, kuna see saab olema
peamine infoleviku kanal vallavalitsuse sees.
Anu Vares tõi välja, et piiritleda tuleb kasutajaskond (kas ainult vallavalitsuse teenistujad või ka
hallatavate asutuste töötajad) ning spetsiifilist infot peaks olema võimalik levitada ka
valdkonnapõhiselt kitsamates gruppides (nt ühe valdkonna hallatavad asutused). Keskkond peaks
pakkuma võimalust edastada infot laiemale ringile ja kitsamale ringile (nt hallatavad asutused
hõlmata vaid vajadusel).
Ideed edastatakse infotehnoloogia töörühmale, selgitamaks välja võimalikud lahendused
ettepandud funktsioonide võimaldamiseks siseveebis.
2. Struktuurist
Kristiina Maripuu ja Merike Lipu andsid ülevaate pressiesindaja ja infotöötaja töömahust ja
peamistest tööülesannetest.
Struktuuriettepanek - moodustada Saaremaa vallavalitsuse koosseisu tugiüksusena
kommunikatsiooniosakond (5 inimest):
osakonnajuhataja (1) – kommunikatsiooniosakonna tegevuse juhtimine, Saaremaa valla
kommunikatsiooni strateegiline planeerimine, mainekujundus, juhtide nõustamine
kommunikatsioonivaldkonnas;
meediaspetsialist (2) – meediasuhtlus, meediapäringud (teemavaldkonnad jagatud), pressiteated,
volikogu info, vallaleht;
kommunikatsioonispetsialist (1) - kodulehekülg, sotsiaalmeedia, materjal (tähtsündmuste ja
kohtumiste ülevaated, fotografeerimine), meediamonitooring, kommunikatsioonikampaaniad,
kodanikusuhtlus;
kommunikatsioonispetsialist
(1)
sisekommunikatsioon,
intranet,
organisatsioonikommunikatsioon,
info
koondamine,
teabelevik,
teenuskeskused,
dokumentatsiooni liikumine, nädalakavad, ühisüritused jm. Loodav omavalitsus on füüsiliselt ja
sisuliselt mastaapne ning killustatud, sisekommunikatsioonispetsialisti teenistuskoha eesmärk on
tagada informatsiooni liikumine ja koordineerimine organisatsiooni enda sees, et omavalitsus
saaks toimida ühtse organismina.
Komisjon on seisukohal, et suhtlemine külavanemate, seltside ja mittetulundusühingutega ei saa
olla Kuressaares paikneva kommunikatsiooniosakonna ülesanne, vaid peaks olema
teenuskeskuste pädevuses kohapeal, sealt tuleks ka sisend arendustegevuseks.

3. Muud küsimused
7. juunil on kavas esitada juhtkomisjonile kommunikatsioonikomisjoni tegemistest ja
ettepanekutest kokkuvõte.
Komisjoni järgmine koosolek toimub 29. mail 2017 kell 10.00 Kuressaare Linnavalitsuses.
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