Ülevaade Sihtasutuse Pärnu Muuseum nõukogu tööst 2017. aastal
Aruanne on koostatud lähtudes riigivaraseaduse § 98 lõikest 1 ja Sihtasutuse Pärnu Muuseum
põhikirjast. Selles esitatakse ülevaade, kuidas nõukogu on sihtasutuse tegevust
aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud ning näidatakse ära juhatuse
ja nõukogu liikmetele makstud tasude summa.
Aruandeperioodil oli sihtasutuse nõukogu 4-liikmeline:
-

Tarvi Sits, nõukogu liige ja esimees kuni 25.04.2017;
Eduard Odinets, nõukogu esimees alates 1.06.2017,
nõukogu liige 25.04-31.05.2017;
Katrin Orgusaar, nõukogu liige;
Andrus Haugas, nõukogu liige;
Trivimi Velliste, nõukogu liige.

2017. a toimus 6 nõukogu koosolekut, sh 5 korralist koosolekut ning 1 e-koosolek.
Olulisemad sihtasutuse nõukogu poolt aruandeperioodil vastu võetud otsused ja korraldatud
tegevused:
-

07.03.2017. a koosolekul: 1) arutati projekti Vaeste-Patuste Alev seisu ja äriplaani; 2)
kiideti heaks 2016. aasta tegevuskava täitmise kokkuvõtted; 3) kinnitati audiitor
sihtasutuse majandusaruande auditeerimiseks; 4) võeti teadmiseks jooksev info EAS
innovatsioonihangete meetmesse esitatava Punase torni projektist.

-

11.-17.05.2017. a toimunud e-koosolekul: 1) kinnitati SA Pärnu Muuseum
majandustegevuse auditeeritud aruanne perioodi 05.08.2015-31.12.2016 kohta.

-

1.06.2017. a koosolekul: 1) valiti uus nõukogu esimees; 2) vaadati üle projekti VaestePatuste Alev äriplaani; 3) arutati projekti Vaeste-Patuste Alev detailplaneeringuga
seonduvat; 4) otsustati hüvitada nõukogu liikmetele põhjendatud transpordikulud
osalemiseks nõukogu koosolekutel; 5) saadi ülevaade muuseumi tegevustest Eesti
Vabariigi 100. aastapäevaga seonduvalt; 6) vaadati üle Punase Torni projekti
elluviimise seisu.

-

24.08.2017. a koosolekul: 1) arutati sihtasutuse arengukava 2018–2022 (esimene
lugemine); 2) arutati projekti Vaeste-Patuste Alev seisu ja äriplaani; 3) otsustati
rahuldada sihtasutuse juhatuse liikme puhkuseavaldus; 4) otsustati igas kvartalis
hakata analüüsima sihtasutuse eelarve ja tegevuskava täitmist; 5) otsustati määrata
perioodi 05.08.2015-31.12.2016 majandustulemuste põhjal juhatuse liikmele
tulemustasu; 6) kuulati ära info Pärnus asuva Konstantin Pätsi kodumaja olukorra ja
võimalike arendustegevuste kohta.

-

30.10.2017. a koosolekul: 1) arutati sihtasutuse arengukava 2018–2022 (teine
lugemine); 2) otsustati sihtasutuse 2018. a tegevuskava struktuur viia vastavusse
arengukava struktuuriga; 3) jäeti rakendamata tegevuspiirang ja anti luba
käsunduslepingu sõlmimiseks juhatuse liikmega seotud isikuga audiogiidi tekstide
koostamiseks; 4) arutati võimalust sihtasutuse poolt Pärnu linnalt projektitoetustena
taodeldavate tegevuste katmist sihtfinantseerimislepinguga 2018. aastal.

-

14.12.2017. a koosolekul: 1) kinnitati sihtasutuse arengukava 2018–2022; 2) arutati
sihtasutuse eelarve täitmist 10 kuu seisuga; 3) kinnitati sihtasutuse 2018. a eelarve; 4)
arutati juhatuse liikme välislähetuste korda; 5) kinnitati riigi tegevustoetuse
väljamaksegraafik; 6) kuulati ära info SA Pärnumaa Muuseumid loomise ideest.

Sihtasutuse asutajate otsusega on määratud sihtasutuse nõukogu esimehe kuutasu suuruseks
210 eurot. Nõukogu liikmetele kuutasu määratud ei ole.
Nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud tasud aruandeperioodil olid järgnevad:
Nõukogu /
Summa kokku
Nimi
Periood
juhatus
(EUR)
Aldur Vunk
juhatuse liige
01.01- 31.12.2017
22100, sh
lisatasu 1700
Tarvi Sits
nõukogu esimees
01.01-25.04.2017
806,85
Eduard Odinets
nõukogu esimees
01.06- 31.12.2017
1470

