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Aruanne SA nõukogu tegevuse kohta 2021. aastal
SA Teaduskeskus AHHAA Nõukogu on põhikirja järgselt kuue liikmeline. Liikmed määratakse
asutajate poolt järgmiselt: kaks liiget Tartu linna poolt, kaks liiget Tartu Ülikooli poolt, üks
liige Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ja üks liige Rahandusministeeriumist. SA nõukogu
esimees on olnud viimastel aastatel Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja.
2021. aastal vahetus kaks nõukogu liiget ning see protsess võttis aega. Kuna sügisel ei olnud
kvoorumit mõnda aega koos seoses uute liikmete ametisse nimetamisega, siis tuli kolmanda
kvartali koosolek edasi lükata korduvalt. 2021. aastal toimus viis korralist koosolekut. SA
nõukogul oli põhikirjaliselt kohustus neli korda aastas kokku saada. Seoses eriolukorraga sai
nõukogu 2021. aastal kokku sagedamini.
SA nõukogu on teostanud järelevalvet SA tegevuse üle, jälginud eelarve täitmist, kinnitanud
siseaudiitori ja audiitori aruanded, valinud esimehe ning andnud suuniseid kriisiolukorras
toimimise kohta. SA nõukogu on täitnud kõik talle põhikirjaliselt ette nähtud ülesanded. 2021.
aastal kinnitas nõukogu lisaeelarve, järgneva aasta eelarve, tegevuseesmärgid, tegevuskava,
siseaudiitori aruanded, majandusaasta aruande ja investeeringute kava ning järgneva perioodi
strateegia.
SA Teaduskeskus AHHAA nõukogu ei saa tasu. Juhatuse liikmeid on kaks. Nendele maksti
tasu 2021. aastal järgnevalt:
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Kõikide koosolekute protokollid on esitatud Haridus- ja Teadusministeeriumile, Tartu linnale
ning Rahandusministeeriumile.
Sihtasutusel AHHAA Teaduskeskus ei ole seisuga 31.12.2021 auditkomiteed.
Sihtasutuse sisekontrollisüsteemi rakendamisel järgitakse tegevuste eesmärgipärasust ja
tulemuslikkust, ressursside mõistlikku kasutamist, õigusaktidest kinnipidamist,
aruandluse usaldusväärsust ning kontrollitavust.

Lugupidamisega

Allkirjastatud digitaalselt
Katrin Pihor

