Ülevaade SA Kutsekoda nõukogu tegevusest 2020. aastal

Sihtasutuse (SA) tegevust juhib 7-liikmeline nõukogu. Nõukogu kavandab SA tegevust, korraldab
juhtimist ning teeb järelevalvet SA ja juhatuse tegevuse üle.
Nõukogu koosseis perioodil 01.01.– 31.12.2020:
Mait Palts
Arto Aas
Peep Peterson
Ago Tuuling
Sten Andreas Ehrlich
Robert Lippin
Kaupo Reede
Sille Kraam

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda; SA nõukogu esimees
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Ametiühingute Keskliit
Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO
Sotsiaalministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kuni 25.10.2020
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, alates 26.10.2020

SA Kutsekoda nõukogu koosolekud toimusid 2020. aastal kolmel korral.

Nõukogu järelevalvefunktsiooni tagamiseks esitab SA juhatus nõukogule ja asutajale regulaarselt
aruanded sihtasutuse tegevusest ja eelarve täitmisest. Aastal 2020 analüüsis ja arutas SA nõukogu
juhatuse 2019. aasta tegevusaruannet ja eelarve täitmise aruannet, 2019. aasta majandusaasta
aruannet ning 2021. aasta eelarvet ja tegevuseesmärke.
Nõukogu võttis koosolekutel vastu järgmised põhikirjast tulenevad otsused:
1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kutsekoja 2021. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine.
3. Kutsekoja aastate 2020-2024 finantsplaani kinnitamine.
4. 2020. majandusaasta aruande audiitori nimetamine.
5. Otsustati volitada nõukogu esimees Mait Paltsi juhatuse liikmete Tiia Randma ja Katrin Keremiga läbi
rääkima tööjaotus vastavalt koosolekul esitatud kavale ning leppida kokku vastavad juhatuse liikme ja
töölepingu muudatused.
6. Seoses täiendavate tööülesannete täitmisega COVID-19 eriuuringu ja IKT valdkonna spetsiifiliste
oskuste uuringu läbiviimisel ning Kutsekoja töö korraldamisel pandeemia tingimustes, maksta lisatasu
juhatuse liikmetele ühe kuutasu ulatuses.
Lisaks olid päevakavas järgmised aruteluteemad:
1. Kutsekoja 2019. aasta tulemuste ja 2020. aasta peamiste tegevuste ülevaade.
2. Juhatuse liikmete ülesannete ja vastutuse uus jaotus.
3. Arutelu, kuidas hüvitada juhatuse liikmetele alates märtsist kuni käesoleva ajani seoses täiendavate
tööülesannete täitmisega seonduv töö COVID-19 eriuuringu ja IKT valdkonna spetsiifiliste oskuste
uuringu läbiviimisel ning Kutsekoja töö korraldamisel pandeemia tingimustes. Nõukogu liikmed
jõudsid arutelu käigus otsusele maksta lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest juhatuse
liikmetele võrdselt ühe kuutasu ulatuses.

2020. aastal nõukogu liikmetele tasu ei makstud.
Sihtasutuse juhatus tegeleb SA juhtimise ja esindamisega. 2020. aastal oli juhatus kaheliikmeline: Tiia
Randma ja Maaja-Katrin Kerem. Juhatuse liikmetele maksti 2020. a tasusid alljärgnevalt:
Tiia Randma – 37 302 eurot
Maaja-Katrin Kerem – 39 300 eurot
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Nõukogu esimees
/kuupäev digiallkirjas/

