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Ülevaade sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu tööst 2021. 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, toimusid ka nõukogu liikmete vahetused: 

• Krista Nelson, nõukogu esimees (01.01.-31.12.2021); 

• Gert Schultz, nõukogu liige (01.01.- 31.12.2021); 

• Jaanus Villiko, nõukogu liige (01.01.-31.12.2021); 

• Tatjana Stolfat, nõukogu liige (01.01.-18.01.2021); 

• Ilja Fjodorov, nõukogu liige (01.01.-18.01.2021); 

• Aleksei Mägi, nõukogu liige (01.01.-18.01.2021); 

• Ants Kutti, nõukogu liige (19.01.-31.12.2021); 

• Marina Šurupova, nõukogu liige (19.01.-31.12.2021); 

• Jan Saan, nõukogu liige (19.01.-31.12.2021). 

 

2021. a toimus 7 nõukogu korralist koosolekut, nõukogu kogunes nii füüsiliselt kui ka kasutades 

elektroonilisi võimalusi (MS Teams).  

Nõukogu teostas ja jätkab sihtasutuse tegevuse suunamist, seiret muuseumi EL projektide elluviimise 

üle ja järelevalvet muusemi arengu ja tegevuste üle.  

Olulisemad sihtasutuse nõukogu poolt aruandeperioodil vastu võetud otsused ja korraldatud 

tegevused: 

 kinnitada Maria Smorževskihh-Smirnova SA Narva Muuseum juhatuse liikmeks. Sõlmida 

juhatuse liikme leping kestvusega viis aastat alates 01.02.2021 kuni 01.02.2026. Anda 

nõukogu esimehele volitus lepingu sõlmimiseks; 

 kinnitada uus 2021 eelarve ja selle muudatused; kiita heaks 2020. a majandusaasta aruanne ja 

pikaajaline finantspaan 2021-2025. Jätkub regulaarne seire 2022 aasta eelarve täitmise ja 

muuseumi EL projektide osas. 

 ei toeta uute hooldeobjektide üle võtmist SA-le Narva Muuseum ilma hoolduskulude rahalise 

katteta Narva linnalt; 

 kiita heaks Põhjaõue kontseptsiooni osas esitatud põhimõtted ja planeeritavad muudatused. 

Järgmiseks hooajaks esitada ülevaade, kokkuvõte eelmisest hooajast ning täpsustatud 

kontseptsioon; 

 toetada Konvendihoone varakindlustuse ja vastutuskindlustuse võtmist. Nõusolek lepingu 

sõlmimiseks PZU Kindlustusega; 

 toetada juhatuse liikme ettepanekut vaadata üle kehtivad lepingud, mis sõlmitud seoses 

russian-estonian andmebaasiga ning muuta/täiendada kehtivaid lepinguid, et need vastaks 

muuseumi huvidele; 

 esitada uus hinnakiri (võrdlus turuga ja uued hinnad) ja partneri määratlus, kellele ja mis puhul 

soodustust rakendada. Nõukogu toetab koostöölepingute sõlmimist partneritega ning 

müügijuhile hinnakujundamisel vabaduse andmist soodustusega kuni 50% ulatuses. 

Ületamisel tuleks kooskõlastus saada juhatajalt; 

 restoran jätkab tööd hooajaliselt. Kolme restorani töötajaga sõlmitakse tähtajatud töölepingud, 

ülejäänutega vastavalt vajadusele töövõtulepingud. Restorani osas jälgitakse piirmäärasid, 

nende ületamisel teavitatakse nõukogu liikmeid. Nõukogu toetab omavahendite arvelt 

restorani tehnika uuendamist; 

 kinnitada SA Narva Muuseum uus struktuuri ja koosseis, mis jõustub hiljemalt 31.12.2021; 
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 kinnitada SA 2022 eelarve projekt märkusega, ülevaatamine 2022. a alguses; 

 toetada Narva linna ideed Peetri Maja taastamiseks kui linn täiendab arengukava ja tagab 

rahastuse (fikseerib planeeritavad rahastusallilkad). SA on seejärel valmis asuma ette 

valmistama ühiste kavatsuste protokolli asutajate vahel; 

 esitada finantseerimistaotlus asutajatele Narva linnale ja riigile välisvalgustuse investeeringu 

kogumaksumuse summa taotlemiseks. Asutajate vahel võiks kulu jaguneda. 

 

Ülevaate koostamise hetkeks on toimunud järgmised olulised sündmused: 

Toimusid muudatused muuseumi nõukogus. Narva Linnavalitsuse korralduse alusel kutsuti tagasi 

alates 01.01.2022 nõukogu liige Marina Šurupova tema poolt esitatud tagasiastumise avalduse alusel 

ja alates 05.01.2022 kutsuti tagasi nõukogu liikmed Ants Kutti ja Jaan Saan. Alates 06.01.2022 

nimetati uued nõukogu liikmed Vladimir Žavornokov, Tatjana Stepanova ja Rene Abramson. 

24.02.2022 algas Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas, mistõttu vene turiste ei ole ja muuseumil 

vähenevad planeeritud omatulud.  

 

2021. aastal oli sihtasutuse juhatuse liikme kuutasu 2600 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) 

Maria Smorževskihh-

Smirnova juhatuse liige 01.02-31.12.2021 28560.41 

Krista Nelson nõukogu esimees 01.01.-31.12.2021 2520.00 

Gert Schultz nõukogu liige 01.01.-31.12.2021 1680.00 

Jaanus Villiko nõukogu liige 01.01.-31.12.2021 1680.00 

Ants Kutti nõukogu liige 19.01.-31.12.2021 1603.00 

Marina Šurupova nõukogu liige 19.01.-31.12.2021 1603.00 

Jaan Saan nõukogu liige 19.01.-31.12.2021 1603.00 

Ivo Posti juhatuse liige 01.01.-31.01.2021 2747.49 

Ilja Fjodorov nõukogu liige 01.01.-18.01.2021 77.00 

Aleksei Mägi nõukogu liige 01.01.-18.01.2021 77.00 

Tatjana Stolfat nõukogu liige 01.01.-18.01.2021 77.00 

 

 


