Ülevaade Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse nõukogu tööst 2021. aastal

Käesolev aruanne on koostatud lähtudes Riigivaraseaduse § 98 lg 1 ning Spordikoolituse ja –
Teabe Sihtasutuse põhikirjast.
Selles esitatakse ülevaade, kuidas nõukogu on sihtasutuse tegevust aruandeperioodil
korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud ning näidatakse ära juhatuse ja nõukogu
liikmetele makstud tasud.
Sihtasutuse nõukogu on 5-liikmeline ja 2021 aastal kuulusid nõukogu koosseisu:

1. TARVI PÜRN – Kultuuriministeerium, asekantsler (nõukogu esimees alates 02.03.2021)
2. MART LAIDMETS - Haridus-ja teadusministeerium (nõukogu liige kuni 01.12.2021)
3. SIIM SUKLES - Eesti Olümpiakomitee , peasekretär
4. TIIT NUUDI – Eesti Olümpiakomitee, aupresident
5. RIINA MAAT - Rahandusministeerium, nõunik (nõukogu liige kuni 05.09.2021)
6. KARIN KIVARI– Rahandusministeerium , personalijuht (nõukogu liige alates 06.09.2021)
Nõukogu koosolekud:
Sihtasutuse nõukogu pidas aruandeperioodil neli korralist koosolekut:
(02.03.2021; 29.04.2021; 18.10.2021 ja 13.12.2021)
Kõikidel koosolekutel osalesid kõik nõukogu liikmed. Nõukogu koosolekute protokollid on
edastatud Kultuuriministeeriumile ja Rahandusministeeriumile.
Sihtasutuse nõukogu on teostatud järelvalvet Spordikoolituse ja -Teabe SA tegevuse üle ja teinud
aruandeperioodil järgmised otsused:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Sihtasutuse 2021. aasta tegevuseesmärkide ja 2021. aasta eelarve kinnitamine;
Sihtasutuse nõukogu esimehe valimine 02.03.2021.a;
Sihtasutuse 2020. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine;
2021.a majandusaasta aruannet auditeeriva audiitoribüroo kinnitamine;
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse 2021. aasta kvartaalsete tegevuste
ülevaadete heaks kiitmine sh ülevaated treenerikoolitustest ja treenerikutsete
andmisest, treeneri tööjõukulu toetustest ning täiendavatest Covid meetmete
toetustest;
Sihtasutuse 2022. aasta tegevuseesmärkide ja 2022. aasta eelarve kinnitamine.

SA juhatuse liikme ja nõukogu liikmete tasud 2021. aastal
Ametiisiku andmed
Ametikoht

Ametiisiku nimi

Periood

Summa (EUR)

Juhatuse liige

Toomas Tõnise

01.01.-31.12.2021

47 745.00

Nõukogu esimees (kuni
02.03.2021 ja nõukogu
liige kuni 01.12.2021

Mart Laidmets

01.01.-01.12.2021

66 6
2035.00
600.00

Nõukogu liige ja esimees Tarvi Pürn
(alates 02.03.2021
Nõukogu liige
Riina Maat

01.01.-31.12.2021

3264.00

12.12 -05.09.2021

1 301.00

Nõukogu liige

Karin Kivari

Alates 06.09.2021

618.00

Nõukogu liige

Tiit Nuudi

01.01.-31.12.2019

1 920.000

Nõukogu liige

Siim Sukles

01.01.-31.12.2019

1 920.00

Sihtasutuse sisekontrollisüsteemi rakendamisel järgitakse tegevuste eesmärgipärasust ja
tulemuslikkust, ressursside mõistlikku kasutamist, õigusaktidest kinnipidamist, aruandluse
usaldusväärsust ning kontrollitavust.
Siseauditi teostamise tagab nõukogu.
Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutusel ei ole seisuga 31.12.2021 auditikomiteed.
Auditi teenuseid 2021. aastal osutas sihtasutusele OÜ E-Audit, tegevusloa number 41 aadress
Sõbra 43, Tartu .
Majandusaasta aruande auditi sõltumatu vandeaudiitori aruanne andis hinnangu, et seisuga
31.12.2021 kajastab Spordikoolituse ja -Teabe SA raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes
osades õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit ning sellel kuupäeval lõppenud aasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Kinnitan esitatud andmete õigsust.
Tarvi Pürn
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse nõukogu esimees
Allkirjastatud digitaalselt

