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Avalik konkurss 
Saaremaa Vallavalitsuse 

MAJANDUS- JA HALDUS-
OSAKONNA JUHATAJA 
ametikohale

Majandus- ja haldusosakonna juhataja põhiülesanneteks on ma-
j andus- ja haldusalase töö korraldamine Saaremaa vallas – vallale 
kuuluva kinnisvara arenduse, remondi ja investeeringute planee-
rimine, kinnisvara korrashoiu ja hoolduse ning võõrandamise ja 
kasutusse andmise korraldamine; valla teede ja tänavate ehituse ja 
liikluskorralduse haldamine; vallale kuuluvate sõidukite ja nendega 
seotud teenuste haldamine; valla ühistranspordi korraldamine; 
püsiasustusega väikesaarte arengut toetavate tegevuste korral-
damine; majandus- ja haldusosakonna töö juhtimine.

Kandidaadilt eeldame:
• kõrgharidust;
• eesti keele valdamist kõrgtasemel;
• vähemalt 2-aastast juhtimiskogemust või vähemalt 3-aastast 
töökogemust ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas;
• kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;
• oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja 
andmekogusid;
• teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada.

Omalt poolt pakume:
• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• arenguvõimalust;
• eneseteostamise võimalust.

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:
• CV;
• motivatsioonikiri ja palgasoov;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Dokumendid palume esitada Saaremaa Vallavalitsusele hiljemalt 25. 
juuniks 2020 kell 10.00 kas e-posti aadressile vald@saaremaavald.
ee (digiallkirjastatult) või postiaadressile Lossi 1, 93819 Kuressaare; 
märgusõna „Majandus- ja haldusosakonna juhataja“. Lisainfo: abi-
vallavanem Jüri Linde, juri.linde@saaremaavald.ee, tel 501 5098.

Avalik konkurss 

Saaremaa Vallavalitsuse 
Orissaare teenuskeskuse juhataja 
ametikohale

Teenuskeskuse juhataja põhiülesanneteks on teenuskeskuse töö 
juhtimine, teenuskeskuse pädevuses olevate haldus- ja majan-
dusülesannete täitmine, teenuskeskuse halduspiirkonnas avaliku 
võimu sekkumist vajavate küsimuste lahendamine ja vajadusel 
nende edastamine Saaremaa Vallavalitsuse vastava valdkonna 
struktuuriüksusele.

Kandidaadilt eeldame:
• vähemalt 2-aastast töökogemust ametiasutuse või töökoha 
töövaldkonnas;
• keskharidust;
• eesti keele valdamist kõrgtasemel;
• oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja 
andmekogusid;
• teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada;
• asjaajamise põhimõtete ning dokumentide ja õigusaktide vor-
minõuete tundmist.

Omalt poolt pakume:
• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• arenguvõimalust;
• eneseteostamise võimalust;
• kindlat palka.

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:
• CV;
• motivatsioonikiri ja palgasoov;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 8. 
juunil 2020 kell 12 e-posti aadressil vald@saaremaavald.
ee või Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Lossi 1, 93819 
Kuressaare; märgusõna „Orissaare teenuskeskuse juhataja 
konkurss“.

Lisainformatsioon: abivallavanem Jüri Linde, tel 501 5098, juri.
linde@saaremaavald.ee. 

Salme Põhikool kuulutab välja konkursi

pikapäevarühma õpetaja-koordinaatori
ametikohale. 

Tööle asumise aeg 24.08.2020.

Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad 
saata hiljemalt 18.06.2020 meilile kool@salme.edu.ee.

Täiendav info: direktor Kalmer Poopuu, tel 511 6418, kalmer.
poopuu@salme.edu.ee.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
inventeerimine jätkub 
2019. aastal alustas muinsuskaitseamet uue kaitsekorra koosta-
mist Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealale, kaasates kohaliku 
omavalitsuse, linnaelanikud ja valdkonna eksperdid.
Kaitsekorra eesmärk on toetada senisest enam vanalinna eripära 
säilimist ja tõsta teadlikkust kohalikest väärtustest. See võimaldab 
paremini kasutada pärandit ja selles loodavat väärtust ka linna 
arengus.
Kaitsekorraga jagatakse muinsuskaitseala hooned kaitsekategoo-
riatesse, millele kehtivad tööde tegemisel erinevad nõuded. Jaotu-
se aluseks on muinsuskaitsealal asuvate hoonete inventeerimine, 
mis tähendab, et hoone vaadatakse kohapeal üle ja pildistatakse. 
Esimene osa Kuressaare vanalinna inventeerimisest viidi läbi 2019. 
aasta suvel. Nüüd tööd jätkuvad ja hõlmavad peamiselt Tallinna 
tänava ümbrust. Tööd viiakse läbi kontaktivabalt ja inventeerimine 
algab 10. juunil.
Majaomanikud ise kodus viibima ei pea, inventeerijad vaatlevad 
hooneid tänavalt, kuid tulemuste täpsuse huvides oleks väga hea, 
kui omanikud lubaksid kaardistajaid ka oma hoovidesse. Kindlasti 
julgustame majaomanikke olema inventeerijatega avatud, tutvustama 
oma maju ning nendega seotud lugusid ja kultuuriväärtuslikke detaile.
Kuressaares viivad inventeerimise läbi muinsuskaitseameti le-
pingulised partnerid Kätlin Kaganovitš, Pille Vilgota, Astra Sauga, 
Ksenia Vaher ja Sandra Mälk.
Tööde käigus tehtud fotosid kasutatakse hoonetele kaitsekate-
gooriate määramisel alusmaterjalina, kultuurimälestiste registri 
täiendamisel kasutatakse vaid hoonete välisvaateid ja fotosid ilma 
inimese kujutiseta.
Eriolukorraga seotud piirangute tõttu lükkus 2020. aasta kevadel 
toimuma pidanud esialgseid inventeerimistulemusi ja uue kaitse-
korra põhimõtteid tutvustav avalik koosolek septembrisse.
Kokkuvõtetega kaitsekorra eelnõud ette valmistava töörühma 
töökoosolekutest, kuhu kuuluvad vallavalitsuse ja ameti spetsia-
listid ning arhitektuuri ja ajaloo valdkonna eksperdid, saab tutvuda 
muinsuskaitseameti kodulehel, kus on kirjas ka rohkem infot: 
www.muinsuskaitseamet.ee/kuressaarekaitsekord.
Kontaktid: 
Pille Vilgota, inventeerimismeeskonna koordinaator,
tel 5564 2323, pillevilgota@gmail.com;

Kaarel Truu, vanalinnade nõunik,
tel 526 1516, kaarel.truu@muinsuskaitseamet.ee;
Keidi Saks, Saaremaa nõunik,
tel 5308 9199, keidi.saks@muinsuskaitseamet.ee;
Üllar Alev, Saaremaa nõunik,
tel 5866 6168, ullar.alev@muinsuskaitseamet.ee.

Kaarel Truu, vanalinnade nõunik, muinsuskaitseamet

Triigi külas asuvale sadamale 
kohanime määramine
Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on eel-
nõu Leisi piirkonnas Triigi külas Triigi sadama katastriüksusel 
(71401:001:1542) asuvale sadamale kohanime määramiseks.
Kõnealusel kinnistul (3,16 ha) asub sadamaregistris 6. juulil 2005 
registreeritud tegevsadam. 

Ehitisregistri andmetel paiknevad katastriüksusel sadama siht-
otstarbeliseks kasutamiseks vajalikud ehitised: sadamakai, kaks 
ujuvkaid, slipp, sadamahoone, teenindushoone, paadikuur ja neli 
eriotstarbelist kuuri, septik, kaevumaja. Sadamas osutatakse 
sadamateenuseid, sõltumata veesõiduki suurusest.

Ajalooliselt on sadama nimi olnud Triigi sadam, mis seni ei ole aga 
kohanimeregistris registreeritud. Vastavalt kohanimeseadusele ja 
volikogu kehtestatud kohanime määramise korrale soovib valla-
valitsus sadamale määrata kohanimeks Triigi sadam.

Inge Aru,
maakorraldusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 10.06. kuni 
20.06.2020 on avalikul väljapanekul Hakjala küla Nahkru kinnistule 
(katastritunnus 27001:001:0266) püstitatud elamu projektee-
rimiseks projekteerimistingimuste eelnõu. Elamu ehitamise ajal oli 
ehitusprojekti koostamiseks nõutav detailplaneeringu olemasolu, 
aga ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse 
§ 29 lõike 4 kohaselt võib detailplaneeringu asendada projektee-
rimistingimuste andmisega, kui projekteerimistingimuste andmisel 
rakendatakse avatud menetlust. 
Eelnõuga on võimalik tutvuda vallavalitsuse kodulehel ja kohapeal (Ku-
ressaare, Tallinna tn 10). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult 
Saaremaa Vallavalitsusele kas paberkandjal postiaadressile Tallinna 
10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.

Pikenes uute 
tantsude konkurss
Saaremaa Vallavalitsus tea-
vitab veebruaris välja kuulu-
tatud avaliku konkursi „Tuulte 
toodud tantsud“ pikenemi-
sest. Konkursi eesmärgiks 
on saada uut, eesti rahva-
tantsust lähtuvat repertuaari 
kogu tantsuperele. Samuti 
oodatakse tantse, mida lisada 
2021. aasta suvel toimu-
vasse Saare maakonna 47. 
tantsupeo kavva.

Tantsude konkursi väljakuu-
lutamine on tantsupeo idee-
kavandi „Tuules“ üks osa. 
Uued tantsud peaksid olema 
inspireeritud tuulemotiivi-
dest – iga rühmaliik jutustab 
tantsupeol oma tuulelugu. 
Tantsijate arv kompositsioo-
nis ei ole piiratud.

Tantse võivad konkursile 
esitada kõik huvilised. Osa-
lemiseks tuleb täita ankeet, 
mis on leitav valla kodule-
helt www.saaremaavald.ee/
teated ja kus viidatud tantsu 
videofailile. Tööde esitamise 
tähtaeg on 10. august 2020.

Avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse 

EESTKOSTESPETSIALISTI
ametikohale 

Eestkostespetsialisti teenistuskoha eesmärk on eestkostetöö 
korraldamine piiratud teovõimega täisealistele isikutele Saaremaa 
vallas. 
Nõuded kandidaadile:
• erialane kõrgharidus vastavalt sotsiaalhoolekandeseaduses 
kehtestatud nõuetele;
• eesti keele valdamine kõrgtasemel;
• eelnev tööko gemus teenistuskoha töövaldkonnas.

Kandidaadilt eeldame:
• head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet;
• dokumentide koostamise oskust;
• oskust kasutada arvutiprogramme ja andmekogusid;
• oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada;
• B-kategooria juhilubade omamist.

Omalt poolt pakume:
• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• avaliku teenistuse seadusest tulenevaid hüvesid;
• erialast täiendkoolitust.
• Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
• CV;
• motivatsioonikiri;
• haridust ja erialast ettevalmistust tõendavate dokumentide koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 10.06.2020 
kell 12 e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või Saaremaa Valla-
valitsusele aadressil Tallinna tn 10, 93819 Kuressaare; märgusõna 
„Eestkostespetsialist“. Lisainfo: sotsiaalhoolekandeteenistuse ju-
hataja Reelika Murd, reelika.murd@saaremaavald.ee  tel 452 5056.

Valla elanike arv kasvab 
Mais sündis valda juurde 22 last ja suri 36 inimest. Valda tuli 101 
ja lahkus 28 inimest, rändesaldo on +73. Seega suurenes valla 
rahvastik maikuu jooksul 59 inimese võrra. 2020. aasta jooksul 
on valla elanikkond kasvanud 124 elaniku võrra.

Avo Levisto, rahvastikutoimingute peaspetsialist


