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SA Narva Muuseum 2020. aasta majandusaasta aruanne 

Ülevaade nõukogu tööst 2020. 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.-31.12.2020) 

• Gert Schultz, nõukogu liige (01.01.- 31.12.2020) 

• Tatjana Stolfat, nõukogu liige (01.01.-31.12.2020) 

• Ilja Fjodorov, nõukogu liige (01.01.-31.12.2020) 

• Aleksei Mägi, nõukogu liige (01.01.-31.12.2020) 

• Jaanus Villiko, nõukogu liige (01.01.-31.12.2020) 

2020. a toimus 8 nõukogu koosolekut, sh 5 korralist koosolekut ning 3 elektroonilist koosolekut. 

Nõukogu teostas pidevalt järelevalvet muuseumi finantsseisu, projektide elluviimise ja eesmärkide 

saavutamise üle. Nt seoses pearaamatupidaja töölt lahti laskmisega esines probleeme asutuse eelarve 

ja majandusaasta aruande tähtajalise koostamisega – nõukogu teostas seiret juhatuse liikme tegevuse 

üle; eriolukorra väljakuulutamisega suleti koheselt restoran, tegevus vaadati üle ning alates 

suveperioodist toimib restoran teistel alustel (töölepinguliste töötajate arvu koosseisus vähendati ning 

kasutatakse enam töövõtulepinguliste töötajaid); alates 1. septembrist 2020 suunati sihtasutus Riigi 

Tugiteenuste Keskuse finants-, personali- ja palgaarvestuse teenusele koos vastava aruandlusega. 

Nõukogu jätkab sihtasutuse tegevuse suunamist, seiret muuseumi EL projekti elluviimise üle ja 

järelevalvet muusemi arengu ja tegevuste üle.  

2020. a novembris kuulutas nõukogu välja konkursi uue juhatuse liikme leidmiseks. Väljakuulutatud 

juhatuse liikme konkurss möödus edukalt, laekus 11 sooviavaldust, neist 7 kvalifitseerusid 

dokumendivooru, kust valiti edasi kolm kandidaati.  

Olulisemad sihtasutuse nõukogu poolt aruandeperioodil vastu võetud otsused ja korraldatud 

tegevused: 

 kiita heaks 2020. a tegevuskava; kinnitada 2021 eelarve ja selle muudatused; kiita heaks 2019. 

a majandusaasta aruanne ja pikaajaline finantsplaan 2020-2024. Regulaarne seire 2021 eelarve 

täitmise  ja muuseumi EL projektide elluviimise üle. 

 pikendada praeguse juhatuse liikme Ivo Posti volitusi alates 01.04.2020 kuni uue juhatuse 

liikme valimiseni ja ametisse nimetamiseni või hiljemalt 31.12.2020. Täiendada kehtivat 

lepingut punktiga järgmiselt: Juhatuse liige on kohustatud pöörduma nõukogu poole ja saama 

nõukogult nõusoleku müügilepingute, käsundus- ja töövõtulepingute sõlmimiseks ja muu 

kohustuse võtmiseks, mille maksumus on suurem kui 5000 (viis tuhat) eurot (ilma km-

ta/bruto) v.a riigihanke menetluse käigus sõlmitud lepingud. 

 restoran sulgeda alates 01.04. 2020. Juhatuse liikmel korraldada vajalikud toimingud. 

Juhatusel valmistada ette nõukogule pärast eriolukorra lõppemist visioon – kuidas osutada NM 

külastajatele toitlustusteenuseid: kas minna edasi restorani operaatorteenusega ja/või leida 

võimalused kohviku või mõne muu toitlustusteenuse osutamiseks. 

 kiita heaks personali ja finantsarvestuse üleminek Riigi Tugiteenuste Keskusesse alates 

01.09.2020. 
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 Nõukogu liikmete häälte enamusel otsustati, et restoran avatakse ajutiselt 3 kuuks septembri 

lõpuni töövõtulepingutega. Augustis esitatakse alternatiivsed lahendused nõukogule. 

 Restoran jätkab tööd hooajaliselt. Kolme restorani töötajaga sõlmitakse aastased tähtajalised 

lepingud. Nõukogu liikmeid teavitatakse, kui restorani kahjum hakkab ületama 2000 eurot 

kuus. 

 Arvestades möödunud eriolukorda, Vabariigi Valitsuse suuniseid riigi äriühingutele ning 

muuseumi häid majandustulemusi püsiekspositsiooni avamise järgselt, maksta juhatuse 

liikmele tulemustasu 5% kalendriaasta brutopalgast. Tasu maksta välja rahaliste vahendite 

olemasolu korral suvehooaja lõppedes s.o september 2020. Juhatuse liikmel hooaja lõppedes 

ning rahaliste vahendite olemasolu korral maksta võimalusel tulemustasu teistele 

püsiekspositsiooni eduka avamisega seotud töötajatele. 

 Saata päring: Tripod, FONTES, Tammiste Personalibüroo, https://www.brandem.ee/, M-

Partner. Edastada juhatuse liikme tingimused ning küsida hinnapakkumust. Nõukogu liikmete 

häälte enamusel otsustati, et värbamisteenuse edukas pakkuja on Tammiste Personalibüroo. 

 Krista Nelson jätkab nõukogu esimehena. 

 Kinnitada arengukava 2021-2025 koos pikaajalise tegevusplaaniga. 

 Sõlmida juhatuse liikme Ivo Postiga uus juhatuse liikme leping kuni uue juhataja ametisse 

nimetamiseni tähtajaga 31.03.2021. 

 

Olulised sündmused 2020 aastal: 

19. juunil 2020 avati külastajatele uuenenud Narva linnus koos uue püsiekspositsiooniga, mille 

peateemaks on ida ja lääne piiril asuv 700-aastane Narva linnus ja selle ajalugu, mis oli osa projektist 

„Piirikindluse avastuskeskuse avamine“. Narva mööblivabriku administratiivhoones avati 18. juulil 

maketinäituse „Vana. Uus. Narva. 1684/1984…2034“. 

SA Narva Muuseum/Narva linnus sai 2020. a 4 võitu ja 2 nominatsiooni: 

1. Muinsuskaitseameti aastapreemiad 2020 (14.oktoober) 

Nominent kategoorias "Hästi restaureeritud mälestis". 

2. Põhja-Eesti parimad turismiarendajad 2020 (29.oktoober)  

Võit kategoorias „Aasta atraktiivseim turismiprojekt 2020“. 

3. Eesti arhitektuuripreemiad 2020 (9. detsembril) 

Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia laureaat 2020. 

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia laureaat 2020 rekonstrueerimislahenduse 

eest. 

 

Ülevaate koostamise hetkeks on toimunud järgmised olulised sündmused: 

Toimusid muudatused muuseumi nõukogus. Narva Linnavalitsuse korralduse alusel kutsuti alates 

18.01.2021 tagasi nõukogu liikmed Tatjana Stolfat, Aleksei Mägi ja Ilja Fjodorov. Alates 19.01.2021  

nimetati muuseumi uued nõukogu liikmed Ants Kutti, Marina Šurupova ja Jan Saan. 

Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu valis 22. 01.2021 Narva Muuseumi uueks juhatuse liikmeks 

Maria Smorževskihh-Smirnova. Juhatuse liikme ametiaeg algas 1.02.2021 ja kestab viis aastat. 

https://www.brandem.ee/
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Seoses pärgviirusega COVIDga oli muuseum suletud 12.12.2020 - 17.01.2021 ning uuesti alates 

01.03.2021 kuni piirangute leevendamiseni. 

 

2020. aastal oli sihtasutuse juhatuse liikme kuutasu 2200 eurot, nõukogu esimehe ja liikme kuutasuks 

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.-31.12.2020 32766.90 

Krista Nelson nõukogu esimees 01.01.-31.12.2020 2520.00 

Gert Schultz nõukogu liige 01.01.-31.12.2020 1680.00 

Tatjana Stolfat nõukogu liige 01.01.-31.12.2020 1680.00 

Ilja Fjodorov nõukogu liige 01.01.-31.12.2020 1680.00 

Aleksei Mägi nõukogu liige 01.01.-31.12.2020 1680.00 

Jaanus Villiko nõukogu liige 01.01.-31.12.2020 1680.00 

 

 


