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SA UGALA TEATER 
 
 

ÜLEVAADE NÕUKOGU TÖÖST 2019. AASTAL 
 
Käesolev aruanne on koostatud lähtudes riigivaraseaduse § 98 lõikest 1 ja Sihtasutuse Ugala Teater 
põhikirjast.  
 
Aruandeperioodil oli sihtasutuse nõukogu 4-liikmeline, aasta jooksul toimus nõukogu koosseisus 
mitmeid muutusi: 
 

- Hillar Sein  nõukogu esimees 
- Kait Lukka  nõukogu liige 01.01.2019 – 02.06.2019; 24.09.2019 – 31.12.2019 
- Marika Tuusis  nõukogu liige kuni 09.01.2019 
- Loti Kivistik  nõukogu liige kuni 29.01.2019 
- Mart Uusjärv  nõukogu liige alates 10.01.2019 
- Marko Mägi  nõukogu liige alates 21.02.2019 

 
2019. a toimus kokku viis nõukogu koosolekut. 
 
Olulisemad sihtasutuse nõukogu poolt aruandeperioodil vastu võetud otsused ja korraldatud 
tegevused: 

- Kultuuriministri poolt kutsuti tagasi nõukogu liige Marika Tuusis ning määrati uueks 
liikmeks Mart Uusjärv;  uue nõukogu liikmena alustas Marko Mägi; 

- seoses juhatuse liikme ja loomingulise juhi tähtajaliste lepingute lõppemisega lepiti kokku   
konkursi ajakava uue juhatuse liikme leidmiseks ning edasine tegevus loomingulise juhi 
leidmiseks; 

- valiti ja sõlmiti leping  uue juhatuse liikmega perioodiks 01.07.2019 – 30.06.2022; 
- kinnitati 2018 majandusaasta aastaaruanne;  
- seoses volitute tähtaja möödumisega kuulati ära juhatuse liikme ülevaade ajavahemikul 

2014 – 2019 tehtud töödest ning  arvestades tehtud töö tulemuslikkust arvestades määrati 
juhatuse liikmele preemia; 

- kohtuti uue loomingulise juhiga, kes andis ülevaate järgmiseks kalendriaastaks planeeritud 
uuslavastustest ja koostööprojektidest ning andis hinnangu trupile tervikuna; 

- anti luba kahe olemasoleva reisibussi väljavahetamiseks uue majanduslikult otstarbekama 
reisibussi vastu ning  kasutusest eemaldatud amortiseerunud põhivara võõrandamiseks; 

- tutvuti igakuiste ülevaadetega eelarve jooksvast täitmisest ning teatrikohviku 
majandamistulemustest; 

- nimetati välisaudiitor; 
- kinnitati 2020.aasta tegevuskava ja eelarve; 
- tutvuti ülevaatega Kultuuriministeeriumi poolt alustatud siseauditiga. 

 
Kultuuriministri 25.11.2013 kärkkirjaga nr 364 on määratud sihtasutuse nõukogu esimehe 
kuustasu suuruseks 210 eurot ja nõukogu liikme kuutasu suuruseks 140 eurot.  
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Nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud tasud aruandeperioodil olid järgnevad: 
 

Nimi Nõukogu / juhatus Periood 
Summa kokku 

(EUR) 

Kristiina Alliksaar juhatuse liige 01.01.- 30.06.2019 28 760 

Garmen Tabor Juhatuse liige 01.07. - 31.12.2019 23 600 

Hillar Sein nõukogu esimees 01.01.- 31.12.2019 2520 

Loit Kivistik nõukogu liige 01.01.- 29.01.2019 280 

Kait Lukka nõukogu liige 01.01. - 02.06.2019 
24.09. - 31.12.2019 

1260 

Mart Uusjärv nõukogu liige 10.01. - 31.12.2019 1635 

Marko Mägi Nõukogu liige 21.02. - 31.12.2019 1400 

Marika Tuusis nõukogu liige 01.01.- 09.01.2019 45 

 
 


