
SA PIUSA KUULUTAB VÄLJA KONKURSI 

JUHATUSE LIIKME LEIDMISEKS 

 

Piusa külastuskeskus avati 2010. aastal Piusa koobastiku looduskaitseala vahetus läheduses. 

Külastuskeskuse eesmärk on turismi aastaringse koordineerimise ja sihipärase arendamise 

kaudu Piusa koobastiku ja kaitsealuste liikide kaitsele kaasa aitamine, samuti Piusa 

koobastikku külastavate turistide turvalisuse tagamine. 

 

JUHATUSE LIIKMELE PAKUME: 

 

• arendada Piusa koobastiku looduskaitsealal rahvusvaheliselt tunnustatud 

külastuskeskkonda 

• huvitavat ja vastutusrikast tööd 

• tasu 900 eurot (bruto) 

 

KANDIDAADILT EELDAME: 

 

• head organiseerimisvõimet 

• head läbirääkimisoskust ja koostöötahet 

• head kuulamis ja suhtlemisoskust 

• suutlikust majandada ettevõtjalikult ja orienteeruda lepingute maailmas 

• head eesti ja inglise keele oskust, kasuks tuleb veel ühe võõrkeele oskus 

• kasuks tuleb teadmised ja kogemused turismiettevõtluses 

• B-kategooria autojuhiluba 

 

AMETISSE ASUMISE AEG: 1. APRILL 2020 

 

Kandideerimiseks palume esitada CV, motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia 

ning visioon SA Piusa arenguvajadustest ja -võimalustest (kuni 3 lk, A4) 24. jaanuariks 2020 

aadressile ester.valgemae@voruvald.ee, märksõnaks „SA Piusa juhataja“. 

 

Lisainformatsioon: Ester Valgemäe, SA Piusa nõukogu esimees, e-post: 

ester.valgemae@voruvald.ee  
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SA Piusa eesmärgid: 

 

1. Sihtasutus eesmärgid on: 

1.1. Piusa koobastiku looduskaitseala külastuskeskuse haldamine; 

1.2. Piusa koobastiku looduskaitsealal pakutavate turismiteenuste väljaarendamine, 

korraldamine ja osutamine; 

1.3. põhieesmärki taotlevate juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate tegevuse 

ühendamine ja omavahelise koostöö korraldamine ning edendamine, partnerluse 

arendamine, kohaliku initsiatiivi toetamine tegevuspiirkonna elu edendamisel; 

1.4. loodus- ja kultuuriressursside parem ja säästlik kasutamine; 

1.5. looduskaitsealal ja tegevuspiirkonnas tegutsevate juriidiliste isikute ja füüsilisest 

isikust ettevõtjate koostöö arendamine; 

1.6. loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete toimimise tagamine 

looduskaitsealal; 

1.7. eesmärkide täitmiseks teabe hankimine, süstematiseerimine ja levitamine ning 

vastavate institutsioonide kaasamine. 

2. Põhieesmärgi saavutamiseks sihtasutus: 

2.1. osaleb rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes turismi arengut toetavates 

programmides ja projektides; 

2.2. esindab sihtasutust riigiasutustes, omavalitsustes ja teistes organisatsioonides; 

2.3. korraldab tegevust sihtasutuse rahaliste vahendite saamiseks, sh viib läbi 

tulundusüritusi ja kaasab väliseid rahalise toetuse allikaid, et tagada sihtasutuse 

kohustuste täitmine ja eesmärgipäraste tegevuste jätkusuutlikkus; 

2.4. valmistab, tellib, ostab, müüb ning levitab teavet, sealhulgas kirjalikke õppematerjale 

ja vajalikke teatmematerjale, trükiseid ja muid infokandjaid; 

2.5. analüüsib ja teostab või tellib uuringuid; 

2.6. algatab, aitab korraldada ja korraldab koolitusi (kestusega kuni 6 kuud), õppusi, 

seminare, konverentse ning õpiringide tegevust, loenguid; 

2.7. propageerib ja toetab keskkonda säästva mõtteviisi ja turismialase ettevõtluse 

arendamist. 


