
 

 
 

 

 
SA Eesti maaelumuuseumid nõukogu kokkuvõte 2020. aastal 

 

Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid nõukogu on kolmeliikmeline. Kuni novembrini 2020 oli 

nõukogu esimees Marko Gorban ning nõukogu liikmed Eino Pedanik (KuM) ning Raido Roop 

(RAM). Novembrist 2020. lahkus Marko Gorban nõukogust ning nõukoguga liitus Alo Aasma 

(MeM) kes valiti ka nõukogu esimeheks. 

 

Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse 

tegevuse üle.  

 

2020. aasta jooksul toimus kuus nõukogu koosolekut, mis toimusid nii videosilla vahendusel kui 

muuseumi erinevates tegevuspaikades. Väljasõiduistungite käigus on nõukogu tutvunud 

struktuuriüksuste seisukorra, investeeringuvajaduse ning käimasolevate projektidega.  

 

Nõukogu vaates olid olulisimad küsimused 2020. aastal: 

Juhtimissüsteemi muutus 1 juhatuse liikme näol 

COVID-19 mõju ning eelarve vähendamine 

Investeeringud kolmes tegevuspaigas 

Ülenurme investeeringute III ja IV etapi külmutamine ning II etapi muutused 

Arutelu THK investeeringute ning ärilise poole üle 

Kurgja peahoone vammikahjustused ning käimasoleva arendusprojekti rahastusküsimused 

 
Nõukogu koosolekute toimumisajad 

16.01.2020 Elektrooniline koosolek  

05.02.2020 Nõukogu XVI koosolek 

26.03.2020 Elektrooniline koosolek (THK boksikohtade kasutamise renditingimused) 

24.04.2020 Elektrooniline nõukogu XVII koosolek 

02.07.2020 Nõukogu XVIII koosolek 

26.11.2020 Nõukogu XIX koosolek 

 
Sihtasutuse 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. Nii nagu 2020. aastal, nõnda ka 2021. 

aastal on üheks suurimaks nõukogu ees olevaks küsimuseks sihtasutuse majandustegevus COVID-

19 tingimustes, mis on väga märgatavalt avaldanud mõju omatulu teenimisele. Samuti jätkuvad 

nõukogus strateegilise tasandi arutelu eestvedamised nii Tori kui Ülenurme edasise tegevuse osas 

nii külastajateekonna ja põhitegevuse kui ka omatulu kasvatamise vaates, ilma milleta on väga 

keeruline tagada sihtasutuse edaspidist edukat tegevus ning ka arengut.  

 

Juhatuse liikmetele makstud tasud 2020. aastal: 

Juhatuse liige Merike Lang 32 520 eurot 

Juhatuse liige Merli Sild  (01.01.2020-14.09.2020) 35 935 eurot 

Kokku: 68455 eurot 

 

Nõukogu liikmetele makstud tasud 2020. aastal: 



 

Marko Gorban 3850 eurot 

Eino Pedanik 2100 eurot 

Raido Roop 2100 eurot 

Alo Aasma 383 eurot 

Kokku 8433 

 

 

 

Alo Aasma 

Nõukogu esimees alates 26.11.2020 


