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AS Eesti Vanglatööstuse nõukogu  aruanne 2021.   
majandusaasta tegevuse kohta. 

 
AS Eesti Vanglatööstuse (edaspidi tekstis AS EVT) tegevust on aruandeperioodil 
korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud nõukogu  koosseisus  Margus Ilmjärv, Maret 
Miljan ning Rait Kuuse. AS EVT juhatuse liikmena töötas 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 
2021 Ave Paavo. 
 
Nõukogu on läbi vaadanud ja kiidab heaks juhatuse poolt koostatud  ning 
vandeaudiitori poolt auditeeritud AS EVT 2021. aasta majandusaasta aruande koos 
kahjumi katmise ettepanekuga. 
 
Nõukogu töö AS EVT juhtimisel 
  
Nõukogu peamiseks töövormiks on koosolekud ja 2021. aastal toimus 4 nõukogu  
koosolekut, millel käsitleti järgmisi teemasid: 

- omaniku ootuste dokumendis fikseeritud tulemuste (ennekõike kinnipeetavate 
tööhõive) saavutamine; 

- 2020 majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku  
läbivaatamine ning nende kohta nõukogu aruande koostamine; 

- Hea Ühingujuhtimise Tava aruande koostamine; 
- 2021 aasta eelarve läbivaatamine ja kinnitamine; 
- Tootmise käivitamine Tallinna osakonnas; 
- AS EVT osalemine hangetel; 
- AS EVT majandustulemused, abinõud ettevõtte kasumlikkuse ja tööhõive eesmärkide 

saavutamiseks; 
- AS EVT äristrateegia vajalikkus; 
- COVID-19 pandeemia mõju ettevõtte majandustulemustele ja tööhõive eesmärkide 

täitmisele; 
 

AS EVT nõukogu koosolekutel on osalenud ettevõtte valdkondade juhid, kes tutvustasid oma 
töölõiguga seonduvaid probleeme ja väljakutseid. Ettevõtte tulevikustrateegia määratlemiseks 
korraldati nõukogu liikmete ja juhtkonna ühine seminar Rakveres, samuti toimusid 
nõupidamised Justiitsministeeriumi vanglate osakonna töötajatega.  
 



Nõukogu sai juhatuse liikmelt infot AS EVT majandustegevuse kohta ka koosolekute 
vahelisel perioodil.  

 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2021. aasta on olnud AS EVT jaoks keeruline ennekõike seoses 
COVID-19 pandeemia mõjudega nii ettevõtte tootmistegevusele kui ka müügile. Nakatumise 
vältimiseks kehtestatud piirangud on pärssinud ka omaniku ootuste dokumendis seatud 
kinnipeetavate tööga hõivamise eesmärkide täitmist.  
 
Kogu aasta vältel on nõuogu erilise tähelepanu all olnud tootmise käivitamine AS EVT 
Tallinna osakonnas. Erinevatel põhjustel on sealse tootmise mahu ja kinnipeetavate tööhõive 
kasvatamine olnud aeglasem, kui algselt planeeritud oli.  
 
Vaatamata keerulistele aegadele on AS EVT püsinud maksejõulisena, samas tuleb ettevõtte 
jätkusuutlikkuse nimel  pöörata enam tähelepanu ettevõtte töö tootlikuse ja kasumlikkuse 
parandamisele. 
 
AS EVT nõukogu ja juhatuse liikmete palgaandmed 2021 aasta kohta  
 

AS EESTI VANGLATÖÖSTUS 
 
Ametikoht 

 
Nimi 

Töötasu liik  
Periood 

Maksmise 
alus Põhipalk Lisatasu Puhkusehüvitis KOKKU 

Juhatuse 
Liige 

Ave 
Paavo 

42 000,00 3 500 2 157,26 47 657,26 01.01.2021
-
31.12.2021 

Juhatuse 
liikme leping, 
nõukogu otsus 

Nõukogu 
esimees 

Margus 
Ilmjärv 

4.800   4.800 01.01.2021
-
31.12.2021 

Ainuaktsionäri 
otsus 

Nõukogu 
liige 

Maret 
Miljan 

3.600   3.600 01.01.2021
-
31.12.2021 

Ainuaktsionäri 
otsus 

Nõukogu 
liige 

Rait 
Kuuse 

3.600   3.600 01.01.2021
-
31.12.2021 

Ainuaktsionäri 
otsus 
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AS Eesti Vanglatööstuse nõukogu esimees 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Maret Miljan 
AS Eesti Vanglatööstuse nõukogu liige 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Rait Kuuse 
AS Eesti Vanglatööstuse nõukogu liige 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 


