
Ülevaade Sihtasutuse Pärnu Muuseum nõukogu tööst 2019. aastal  

 

Koostanud Aldur Vunk, sihtasutuse juhatuse liige 

 

 

Aruanne on koostatud lähtudes riigivaraseaduse § 98 lõikest 1 ja Sihtasutuse Pärnu Muuseum 

põhikirja punktist 11.4. 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, esindajad on määratud 

Kultuuriministeeriumi (1 liige), Rahandusministeeriumi (1 liige) ja Pärnu linna (2 liiget) poolt:  

 

Eduard Odinets, nõukogu esimees;  

Katrin Orgusaar, nõukogu liige;  

Andrus Haugas, nõukogu liige;  

Trivimi Velliste, nõukogu liige.  

 

Põhiülesandena on sihtasutuse nõukogu 2019. a jälginud ja suunanud juhatuse tööd ning 

aidanud kaasa sihtasutuse projektide ja ettevõtmiste toetusvõimaluste leidmisele Eesti ja 

Pärnumaa pärandi hoidmisel ja tutvustamisel. 2019. a toimus 8 nõukogu koosolekut, sh 5 

korralist koosolekut ja 3 e-koosolekut. 

 

Olulisemad sihtasutuse nõukogu poolt aruandeperioodil vastu võetud otsused ja korraldatud 

tegevused olid:  

 

30.-31.01.2019 toimunud e-koosolekul kinnitati Sihtasutuse Pärnu Muuseum 2018., 2019. ja 

2020. a raamatupidamise aastaaruande audiitor  

 

19.03.2019. a koosolekul: 1) kuulati ära SA Pärnu Muuseum 2018. a eelarve ja tegevuskava 

täitmine seisuga 31.12.2018 ja ülevaated Koidula muuseumi renoveerimisest ja vabaõhulava 

ehitamisest J. V. Jannseni 37/39; 2) anti nõusoleku liituda esimesel võimalusel RTK teenustega 

ning volitati juhatuse liiget lepingut sõlmima; 3) kinnitati sihtasutuse uus struktuur ja koosseisu 

üldarv; 4) arutati Jannseni 39 servituudi tingimusi; 5) volitati juhatuse liiget sõlmima leping 

Riigi Kinnisvara AS-iga Koidula muuseumi õueala rekonstrueerimiseks; 6) kiideti heaks 

juhatuse liikme lepingu muudatus.   

 

26.04.2019. a koosolekul: 1) kinnitati sihtasutuse 2018. aasta majandustegevuse aruanne; 2) 

kuulati 2019. aasta tegevuskava ja eelarve täitmise kokkuvõtet seisuga 31.03.2019; 3) kinnitati 

SA Pärnu Muuseum nõukogu töökorra muudatus; 4) volitati juhatuse liiget sõlmima servituudi 

leping Pärnu linnaga õueala Jannseni 39 kasutamiseks koos vabaõhulavaga; 5) määrati juhatuse 

liikmele tulemustasu ja kinnitati puhkusegraafik.  

 

14.-16.05.2019 toimunud e-koosolekul kooskõlastati asutajatele ja Rahandusministeeriumile 

esitatav ülevaade Sihtasutuse Pärnu Muuseum nõukogu tööst 2018. aastal. 

 



28.08.2019. a koosolekul: 1) kuulati 2019. aasta tegevuskava ja eelarve täitmise kokkuvõtet 

seisuga 30.06.2019 ja ülevaadet raamatupidamise üleviimisest RTK-sse 01.07.2019; 2) kuulati 

ülevaateid Punase torni ja Koidula muuseumi renoveerimisest ning vabaõhulava ehitamisest J. 

V. Jannseni 37/39; 3) võeti teadmiseks juhatuse liikme osalemine ettekandega konverentsil 

Riias.  

 

16.10.2019. a koosolekul: 1) kuulati 2019. aasta tegevuskava ja eelarve täitmise kokkuvõtet 

seisuga 30.09.2019; 2) kuulati ülevaadet Punase torni, Koidula muuseumi hoone ja õueala 

renoveerimise hetkeseisust; 3) arutati Punase torni ekspluateerimise kulusid ja tulusid; 4) 

kuulati ära info Lavassaare Muuseumraudtee arengustrateegiatest.  

 

11.-12.11.2019 toimunud e-koosolekul anti juhatuse liikmele volitus Punase torni 

renoveerimise töövõtulepingu sõlmimiseks, mille maksumus ületas sihtasutuse eelarves 

kajastatud investeeringute mahtu. 

 

22.11.2019 osales nõukogu esindaja koos juhatuse liikmega Pärnu Linnavalitsuse poolt kokku 

kutsutud ümarlaual Lavassaare Muuseumraudtee tulevikust. 

  

11.12.2019. a. koosolekul: 1) tutvuti Koidula muuseumi hoone renoveerimise ja õueala 

renoveerimise hetkeseisuga; 2) kinnitati Sihtasutuse Pärnu Muuseum 2020. aasta eelarve ja 

tegevuskava.  

 

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: 

 

Nimi 
 

Nõukogu / 

juhatus  

Periood  Summa kokku 

(EUR)  

Eduard Odinets  nõukogu esimees  01.01-31.12.2019  2 520  

Aldur Vunk  juhatuse liige  01.01-31.12.2019  29 595* 

*Arvestuslikult lisandub juhatuse liikme 2019. aastal kasutamata puhkusetasu reserv 803 eurot. 


