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SA Narva Muuseum 2019. aasta majandusaasta aruanne 

Ülevaade nõukogu tööst 2019. aastal 

Ülevaade on koostatud lähtudes riigivaraseaduse § 98 lõikest 1 ja Sihtasutuse Narva Muuseum 

põhikirjast ja näitab, kuidas nõukogu on sihtasutuse tegevust aruandeperioodil korraldanud, 

juhtinud ja järelevalvet teostanud. Lisaks tuuakse välja juhatuse ja nõukogu liikmetele makstud 

tasud. 

Aruandeperioodil oli sihtasutuse nõukogu 6-liikmeline: 

• Krista Nelson, nõukogu esimees (01.01.-31.12.2019) 

• Gert Schultz, nõukogu liige (07.10.- 31.12.2019) 

• Tatjana Stolfat, nõukogu liige (01.01.-31.12.2019) 

• Piret Hartman, nõukogu liige (01.01.-06.10.2019) 

• Ilja Fjodorov, nõukogu liige (01.01.-31.12.2019) 

• Aleksei Mägi, nõukogu liige (01.01.-31.12.2019) 

• Jaanus Villiko, nõukogu liige (01.01.-31.12.2019) 

2019. a toimus 7 nõukogu koosolekut, sh 5 korralist koosolekut ning 2 elektroonilist koosolekut. 

Nõukogu teostas pidevalt järelevalvet muuseumi finantsseisu, projektide elluviimise ja eesmärkide 

saavutamise üle, suunas sihtasutust üleminekule Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse 

baasteenustele. Nõukogu jätkab sihtasutuse tegevuse suunamist ja järelevalvet, 2020 on plaanis leida 

sihtasutusele juhatuse liige, kuna praeguse juhatuse liikme leping lõppeb hiljemalt 31.12.2020;  

alustada uue arengukava koostamise protsessiga ja edendada teenuste kvaliteedi tõstmist (edukas 

muuseumi püsiekspositsiooni avamine, Eesti-Vene piiriprojekti elluviimine jmt).  

Olulisemad sihtasutuse nõukogu poolt aruandeperioodil vastu võetud otsused ja korraldatud 

tegevused: 

 Muuseum liitub Rahandusministeeriumi Infotehnoloogia baasteenustega. Tagatud peab olema 

kontaktisiku teenus Narvas sh fikseeritud on tööjaotus muuseumi IT spetsialistiga. Maandatud 

peavad olema riskid, et IT teenus toimiks na nädalavahetusel ja õhtustel aegadel; 

 Sihtasutus Narva Muuseum 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja 2018.a nõukogu 

tegevustest ülevaate heakskiitmine. Ülevaade arengukava 2016-2020 elluviimisest võeti 

teadmiseks; 

 Muuseumi rahulolu uuringu ja restorani tegevusauditi tulemuste arutelu ning puuduste 

kõrvaldamise tegevuskava heakskiitmine; 

 

 Kolme hinnapakkumuse teinud pakkujate hulgast muuseumile uue vandeaudiitori valimine 

järgmiseks kolmeks kalendriaastaks (2019, 2020, 2021). Valituks osutus EL Finants OÜ, Eeli 

Lääne; 

 

 Juhatajale täiendava tasu maksmine lükkus ühise otsusena sügisesse 2019 - oodatakse ära uue 

püsinäituse avamine ning projekti edukas lõpetamine. Tulemustasu 2019. aasta eest ei 

määratud. 
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 Nõukogu ei kinnitanud SA Narva Muuseumi struktuuri ja koosseisu sh lisanduvaid võimalikke 

ametikohti juuli 2019 seisuga. Nõukogu tegi juhatusele ülesandeks rakendada meetmeid 

kulude kokkuhoiuks ja kinnitas sihtasutuse Narva Muuseum 2019.a korrigeeritud eelarve; 

 

 Kuulutati välja juhatuse liikme konkurss, mis aga nurjus, kuna ühtki sobivat kandidaati ei 

osalenud. Pöörduti ettepanekuga esitada olemasoleval juhatajal omapoolne visioon Narva 

Muuseumi arengust.  

 

 Nõukogu teostas seiret muuseumi EL projektide elluviimise üle; 

 

 Novembris soovis nõukogu arutada ja kinnitada detsembris muuseumi 2020 eelarve, kuid 

vastavaid dokumente ei edastatud.  

 
Ülevaate koostamise hetkeks on toimunud järgmised olulised sündmused: püsinäituse avamine 

lükati edasi 31.05.2020; pikendati olemasoleva juhataja volitusi kuni 31.12.2020 sh otsustati 

korraldada uus juhataja konkurss 2020. aastal; muuseumi 2020 eelarve kinnitati märkustega märtsis 

2020.  

 
2019. aastal oli sihtasutuse juhatuse liikme kuutasu 2000 eurot, nõukogu esimehe ja liikme kuustasuks 

oli vastavalt 210 eurot ja 140 eurot. 

Makstud töötasud juhatuse liikmele ja nõukogu liikmetele: 

Nimi Nõukogu/juhatus Periood Summa kokku (eur) 

Ivo Posti juhatuse liige 01.01.-31.12.2019 23636.36 

Krista Nelson nõukogu esimees 01.01.-21.01.2019 2520.00 

Gert Shultz nõukogu liige 07.10.- 31.12.2019 395.65 

Tatjana Stolfat nõukogu liige 01.01.-31.12.2019 1680.00 

Ilja Fjodorov nõukogu liige 01.01.-31.12.2019 1680.00 

Aleksei Mägi nõukogu liige 01.01.-31.12.2019 1680.00 

Jaanus Villiko nõukogu liige 01.01.-31.12.2019 1680.00 

Piret Hartman nõukogu liige 01.01.-06.10.2019 1284.35 

 


