Ülevaade Sihtasutuse SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel nõukogu tööst 2017.
aastal

Käesolev aruanne on koostatud lähtudes riigivaraseaduse § 98 lõikest 1 ja Sihtasutuse SA
A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel põhikirjast. 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 5-liikmeline:
- Kalju Kertsmik, nõukogu esimees;
- Inge Mihkelsaar;
- Riina Uljas;
- Andres Paris;
- Valdur Krasavin.
2017. a toimus 4 nõukogu koosolekut, sh 4 korralist koosolekut ning 0 e-koosolekut.
Olulisemad sihtasutuse nõukogu poolt aruandeperioodil vastu võetud otsused ja korraldatud
tegevused:
Muuseumi elumaja renoveerimisega seotud arutelud ja otsused;
• 04.04.2107 Muuseumi juhatajal esitada taotlus Kultuuriministeeriumi, et saada
reservfondist täiendavat toetust elumaja renoveerimise lisatööde lõpuleviimiseks ja
täiendavate tööde kohta, mis oleks otstarbekas renoveerimistööde käigus ära teha;
• 04.04.2017 Muuseumi juhatajal võtta hinnapakkumised täiendavate tööde kohta, mis
oleks otstarbekas elumaja renoveerimistööde käigus ära teha;
• 13.09.2017 Muuseumi juhataja esitab nõukogule kinnitamiseks renoveerimistööde
jätkuprojekti 3 hinnapakkumist meili teel;
• 29.11.2017 Kinnitada renoveerimise jätkutööde võitjaks Gromell OÜ vastavalt
hinnapakkumiste põhjal summa 38790,68 eurot;
Muuseumi koosseisu suurendamise vajalikkuse arutelu ning lisatöökoha kinnitamine:
• 29.11.2017 SA juhataja esitab nõukogule töötajate ametijuhendid, et veenduda
lisatöökohtade loomise vajalikkuses;
• 29.11.2017 Jätkata arutelu lisatöökohtade vajadusest järgmisel nõukogu koosolekul
• 14.12.2017 Lubada SA juhatajal luua muuseumisse lisatöökoht tähtajalise lepinguga.
Muuseumi eelarve, tegevuseesmärkide ja kultuurikava kinnitamine;
• 04.04.2017 Kinnitada SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel 2016 aasta
majandusaasta aruanne;
• 29.11.2017 Kinnitada SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2017 lisaeelarve;
• 29.11.2017 Kinnitada koos täiendustega SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel
2018 tegevuseesmärgid

•
•
•

14.12.2017 Kinnitada SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 2018 aasta eelarve;
29.11.2017 Kinnitada alates 1. jaanuar 2018 SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel
juhatuse liikme töötasuks 1400 € kuus;
29.11.2017 SA juhatajal lisada Kultuuriministeeriumi hankekord SA raamatupidamise
sise-eeskirjadesse ning lähtuda riigihanke läbiviimisel Kultuuriministeeriumi
hankekorrast.

Sihtasutuse Eesti Vabariigi ja Albu valla otsusega on määratud sihtasutuse nõukogu esimehe
kuustasu suuruseks 100,00 eurot ja nõukogu liikme koosolekul osalemise tasu suuruseks 45,00
eurot.
Nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud tasud aruandeperioodil olid järgnevad:
Nõukogu /
Summa
Nimi
Periood
juhatus
kokku (EUR)
Reelika Räim
juhatuse liige
01.01.- 31.12.2017
15 046,67, sh
lisatasu 0,00
Kalju Kertsmik
nõukogu esimees
01.01.- 31.12.2017
1 200,00
Inge Mihkelsaar
nõukogu liige
01.01.- 31.12.2017
135,00
Riina Uljas
nõukogu liige
01.01.- 03.12.2017
135,00
Andres Paris
nõukogu liige
01.01.- 31.12.2017
180,00
Valdur Krasavin
nõukogu liige
01.01.- 03.12.2017
180,00

