Sihtasutuse Eesti Meremuuseum nõukogu aruanne 2021 majandusaasta
aruande ja nõukogu tegevuse kohta
Eesti Meremuuseum on Eesti merekultuuri ja merendusajaloo koguja, säilitaja, uurija ja tutvustaja.
Meie missioon on kasvatada inimeste teadmisi, austust ning armastust mere vastu.
Alates 1981. aastast asub muuseumi põhiekspositsioon ligi 500-aastase ajalooga suurtükitornis Paks
Margareeta. 2012. aasta mais avas Meremuuseum oma teise väljapaneku Lennusadamas. Eesti
Meremuuseum on kõige populaarsem muuseum Eestis, mida isegi 2021. aastal koroonakriisi
tingimustes külastas kokku 96 764 inimest (sh Lennusadamat 68 998 ja Paksu Margareetat 27 766).
Võrreldes 2020 aastaga langes külastajate arv ligikaudu 30%.
Regulaarselt toimuvate teemanäitustena tuuakse publikuni nii kohalike uurimisprojektide tulemusi kui
ka rahvusvahelisi külalisnäituseid. Lennusadama välialal on laste mänguväljak ja tegutseb sadam, kus
asuvad sajandivanune aurik-jäämurdja Suur Tõll ning teised külastatavad muuseumilaevad. 2021 aastal
osales ligikaudu 7800 last erinevates muuseumitundides.
Seoses kooronaviiruse levikuga langes külastajate arv võrreldes 2020 aastaga veelgi ning võrreldes
2021 kinnitatud eelarvega laekus omatulu ligikaudu 1,9 miljonit eurot vähem. Kuludes suudeti kokku
hoida ligikaudu 700 000 eurot. Investeeringuid tehti ligikaudu 120 000 eurot vähem, kui eelarves
prognoositi. Tänu Kultuuriministeeriumi kriisiabile, Töötukassa toetusele ja kulude kokkuhoiule sai
siiski suurem osa tegevuskava tegevustest tehtud. Muuseum ei pidanud kärpima töötasusid ja
koondama inimesi ning on olnud avatuna tavapärastel aegadel ja pakkunud külastajatele kõike seda,
mida enne kriisi (sh avanud näitusi, korraldanud haridustegevusi, perepühapäevi ja teisi üritusi).
Tehtud said ka kõige prioriteetsemad investeeringud, mis tagavad jätkusuutlikkuse.
2021 kinnitatud koondeelarve täitmine seisuga 31.12.2021

Tulud kokku
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Vaadanud läbi Sihtasutuse eesti Meremuuseum juhatuse poolt koostatud ja nõukogule esitatud
majandusaasta aruande 31. detsembril 2021 lõppenud majandusaasta kohta, mis koosneb
tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori
aruanne, kiidab nõukogu selle heaks.

Ülevaade nõukogu tööst 2021. aastal
Ülevaade on koostatud lähtudes riigivaraseaduse § 98 lõikest 1 ja Sihtasutuse Eesti Meremuuseum
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 5-liikmeline:
- Roomet Leiger, nõukogu esimees;
- Marju Reismaa, nõukogu liige;
- Kaupo Raag, nõukogu liige;
- Carolin Pihlap, nõukogu liige;
- Heiti Hääl, nõukogu liige.
2021. a toimus 5 nõukogu koosolekut.
Olulisemad sihtasutuse nõukogu poolt aruandeperioodil vastu võetud otsused ja korraldatud
tegevused:
- Nõukogu esimehe valimine uueks perioodiks;
- 2020 aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
- 2020 aasta siseauditi korraldamine;
- 2021 aasta tegevuskava, majandustulemuste ja investeeringute monitoorimine;
- 2022-2026 arengukava kinnitamine;
- 2022 aasta tegevuskava ja eelarve ning investeeringute plaani kinnitamine;
- Riigi kui sihtasutuse asutaja ootuste arutelu ja sõnastamine.
Sihtasutuse asutaja otsusega on määratud sihtasutuse nõukogu esimehe kuustasu suuruseks
350 eurot ja nõukogu liikme kuutasu suuruseks 175 eurot.
Nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud tasud aruandeperioodil olid järgnevad:
Nimi
Urmas Dresen

Juhatus/nõukogu
juhatuse liige

Periood
01.01.-31.12.2021

Roomet Leiger
Marju Reismaa
Kaupo Raag
Carolin Pihlap
Heiti Hääl

nõukogu esimees
nõukogu liige
nõukogu liige
nõukogu liige
nõukogu liige

01.01.-13.02; 15.03 -31.12.2021
01.01.-31.12.2021
01.01.-31.12.2021
01.01.-13.02; 15.03 -31.12.2021
01.01.-13.02; 15.03 -31.12.2021

(allkirjastatud digitaalselt)

Roomet Leiger

Carolin Pihlap

Marju Reismaa

Heiti Hääl

Kaupo Raag

Summa kokku (EUR BRUTO)
57 715 eurot (sh tulemustasu
8 000 eurot)
3 882 eurot
2 100 eurot
2 100 eurot
1 941 eurot
1 941 eurot

