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Lääne-Nigula Vallavalitsuse struktuuri analüüs
Hankija on Lääne-Nigula Vallavalitsus (reg kood 75038598), aadress Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, LääneNigula vald 90801 Läänemaa.
Kontaktisik: Janno Randmaa, e-post Janno.Randmaa@laanenigula.ee
Hanke eesmärgiks on leida ettevõtja, kes koostab Lääne-Nigula Vallavalitsuse töökorralduse osas analüüsi
võttes aluseks järgmist:
Lääne-Nigula Vallavolikogu on andnud vallavalitsusele ülesande eeltöö tegemiseks Oru osavalla
moodustamise taotluse1 kohta otsuse langetamiseks. Eeltöö peab sisaldama otsuse langetamiseks vajalike
analüüside koostamist.
1. Struktuurianalüüs, mis käsitleb
- tööülesannete jaotumine keskkontori ja osavaldade ametnike vahel;
A) nõuded ja ootused keskkontorile, skaalal minimaalne, optimaalne ja maksimaalne
- keskkontori piires, aja jooksul selgunud vajadused mingi pädevuse loomiseks, tõstmiseks või
spetsiaalse ametikoha loomiseks, teenistujate arvu vajadus;
- valdkondliku spetsialiseerumise süvendamise vajadus keskkontori piires;
B) keskkontori ametnike tööülesannete territoriaalne jaotamine - praegu ja vajalik.
- ametnikele esitatavad pädevusnõuded, eelkõige suunaga osavalla ametnike pädevusele;
- allasutuste haldamisega seotud töökorraldusele;
- töökoormuse ümberjaotamise võimalused keskkontori ja osavaldade vahel;
- piirkondade esindatus vallavalitsuses. Vallavalitsuse koosseisu moodustumise põhimõtted,
valdkondlik versus piirkondlik. Piirkondliku esindatuse mehhanism.
2. Finantsanalüüs, mis käsitleb
- eelarvelisi muudatusi, mis tekivad seoses lisaks ühe osavalla loomisega, kirjeldades ka varianti,
kus tekib kaheksa osavalda.
- personalikulude, halduskulude ja investeeringuvõimekuse muutumine omavalitsuses tervikuna;
- üldine palgasurve omavalitsusele tervikuna, valdkondade lõikes;
- ümbertõstmise võimalus olemasolevate eelarveridade piires, lähtudes osavaldadele kulueelarve
loomise vajadusest valla eelarve kulupoole hulga.
3. Olemasolevate osavaldade põhimääruste ja toimeloogika analüüs – sisuanalüüs kolme aasta praktilise
kogemuse ja reaalse vajaduse põhjal – kas midagi põhimäärusest tulenevatest ülesannetest on üleliigset
või midagi on puudu. Oluline on toimingute maht (hulk, kestus, keerukus, adminkulu, pädevusnõue jms).
4. Avalike arutelude korraldamist osavallakogudes, kogukonnakogudes ja Linnamäe arenguseltsis. 4
arutelu – Martna-Kullamaa; Risti-Palivere; Taebla-Linnamäe, Noarootsi – Nõva.
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5. Tegevuse alternatiivide väljatöötamist ja kirjeldamist (ülaltoodud analüüside baasil), lähtudes avalduse
mõttest, eesmärgist ja sisuliselt taotlusest.
Eeldatav analüüsi valmimise aeg on 01 juuli 2021.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 7. mai 2021 kell 12.00. Pakkumised esitada kirjalikult, digitaalselt
allkirjastatuna aadressil janno.randmaa@laanenigula.ee ja vv@laanenigula.ee
Pakkujal peavad olema kogemused ja teadmised avaliku sektori töökorralduse tundmisel. Pakkujal peavad
olema kohalike omavalitsuste nõustamise või analüüsimise valdkonnas praktilised kogemused. Pakkuja
esitab avaliku sektori valdkonnas teostatud vähemalt viie praktilise töö (arengudokumendid, strateegiad,
analüüsid, uuringud) loetelu.
Parim pakkuja valitakse arvestades pakkuja praktilist kogemust hanke sisuks olevate tööde teostamisel ja
töö maksumust.

