
 

 

 

 

 

Ülevaade Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid  

(registrikood 90014017) nõukogu tegevusest 
 

 

 

1. Üldinfo 

Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid asutati 28.08.2017. Sihtasutuse asutajaks on Eesti Vabariik, 

kelle nimel teostab sihtasutuses asutajaõigusi Maaeluministeerium. Sihtasutus on asutatud 

tähtajatult. Sihtasutus on muuseum muuseumiseaduse tähenduses.  

 

Sihtasutuse eesmärk on Eesti põllumajanduse ajalooga seotud materjali kogumine, säilitamine, 

uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel ning Eesti 

põllumajandusajaloo ja kultuuripärandi seisukohast märgilise tähtsusega Carl Robert Jakobsoni 

Talumuuseumi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Tori Hobusekasvanduse säilitamine. 

 

Käesolev aruanne on koostatud lähtudes riigivaraseaduse § 98 lõikest 1, mille kohaselt 

asutajaõiguste teostaja peab oma asutajaõiguste teostamisel hoolitsema, et riigi asutatud 

sihtasutuse põhikirjas on sätestatud kohustus esitada nelja kuu jooksul majandusaasta 

lõppemisest arvates Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile auditeeritud ja kinnitatud 

majandusaasta aruande koopia. Koos aruandega esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas 

nõukogu on sihtasutuse tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet 

teostanud, ning näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud 

tasude summa. 

 

 

2. Nõukogu tegevus 

Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid nõukogu on kolme (3) liikmeline. Nõukogu töös osaleb 

läbi oma esindaja Maaeluministeerium, Kultuuriministeerium ja Rahandusministeerium. 

Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse 

tegevuse üle.  

 

2019. aasta jooksul toimus viis (5) nõukogu istungit (27. veebruaril, 12. aprillil, 30. mail, 18. 

septembril, 22. novembril). Nõukogu istungid toimusid lisaks Tallinnale Ülenurmel ja Toris 

(väljasõiduistungid). Väljasõiduistungite käigus on nõukogu tutvunud struktuuriüksuste 

seisukorra, investeeringuvajaduse ning käimasolevate projektidega.  

 

Sihtasutuse 2018. aasta majandusaasta aruanne kiideti heaks nõukogu kirjaliku protseduuriga. 

Sõltumatu audiitori hinnangul kajastas raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades 

õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.12.2018 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta 

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. 

 



2019. aastal kiideti nõukogu poolt heaks sihtasutuse arengukava aastateks 2019-2022. 

Arengukava kohaselt on sihtasutuse missiooniks aidata kaasa põllumajanduse ja maaelu ning 

sellega seotud kultuuripärandi väärtustamisele ühiskonnas. Sihtasutuse visiooni kohaselt 

pakuvad Eesti Maaelumuuseumid maakultuuripärandi kompetentsi- ja hariduskeskusena 

elamuslikku kogemust nii kohalikele kui ka väliskülalistele. 

 

2019. aastal tehti nõukogu poolt otsus suurendada SA struktuuri ühe juhatuse liikmega, 

eesmärgiga tagada sihtasutuse terviklik toimimine ja erinevate projektide tähtaegne valmimine. 

Mais ja juunis viidi läbi konkurss juhatuse liikme kohale, mille läbis edukalt Merike Lang, 

kellega sõlmiti juhatuse liikme leping alates 1. augustist 2019.  

 

Nõukogu poolt alustati aruteludega sihtasutuse struktuuri üle, kuivõrd senine struktuur ei 

hakanud soovitud kujul tööle. Struktuurimuudatuse eesmärgiks seati erinevate üksuste ühtne ja 

terviklik toimimine. Nõukogu leidis, et selle saavutamiseks peavad teatud tegevused olema 

struktuuris korraldatud struktuuri üleselt (nt haridus, teadus, kogud). Ametikohtade arv 

struktuuris ei muutunud, kuid tulenevalt ülesannete muutusest on uue struktuuri puhul 

arvestatud, et see vajab teatud lisaressursse. Samuti kaasneb uue struktuuriga suurem vastutuse 

ja ressursside viimine osakondade tasandile. Uus struktuur kinnitati lõplikul kujul kirjaliku 

protseduuriga jaanuaris 2020. 

 

Regulaarsete teemadena vaadatakse nõukogu poolt istungitel üle tegevuskava ja eelarve 

täitmise ning erinevate projektide ja investeeringute hetkeseis.  

 

 

3. Nõukogu ja juhatuse liikmetele majandusaasta jooksul makstud tasud 

 

Tegevjuhtkonnale makstud brutotasud aruandeperioodil olid järgnevad: 

Nimi Nõukogu / juhatus Periood Summa kokku (EUR) 

Marko Gorban Nõukogu esimees 01.01.2019-31.12.2019 4200 

Eino Pedanik Nõukogu liige 01.01.2019-31.12.2019 2100 

Raido Roop Nõukogu liige 01.01.2019-31.12.2019 2100 

Merike Lang Juhatuse liige 01.08.2019-31.12.2019 15660 

Merli Sild Juhatuse liige 01.01.2019-31.12.2019 33863 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Marko Gorban 

SA Eesti Maaelumuuseumid 

Nõukogu esimees 


