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SA UGALA TEATER 
 
 

ÜLEVAADE NÕUKOGU TÖÖST 2020. 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 kuni 29.04.2020 
- Kait Lukka  nõukogu liige 01.01.2019 – 02.07.2020 

nõukogu esimees alates 03.07.2020 
- Merju Künnapuu nõukogu liige alates 08.09.2020 
- Mart Uusjärv  nõukogu liige alates 10.01.2019 
- Marko Mägi  nõukogu liige alates 21.02.2019 

 
2020. a toimus kokku neli nõukogu koosolekut. 
 
Aruandeperioodil käsitletud teemad ja olulisemad  vastu võetud otsused: 

- Kultuuriministri poolt tagasi kutsutud nõukogu esimehe Hillar Seina asemel valiti uueks 
nõukogu esimeheks Kait Lukka; 

- uueks nõukogu liikmeks määrati Merju Künnapuu; 
- kinnitati 2019 majandusaasta aastaaruanne ning määrati preemia juhatuse liikmele;  
- tutvuti Kultuuriministeeriumi poolt 2019 aastal läbi viidud siseauditi lõpparuandega; 
- kinnitati 2019.a. eelarve täitmise aruanne; 
- anti nõusolek kasutusest välja arvatud moraalselt vananenud põhivara mahakandmiseks; 
- otsustati mitte astuda ASSITEJ liikmeks; 
- tutvuti igakuiste ülevaadetega hetkeolukorrast;  eelarve jooksvast täitmisest ning 

teatrikohviku majandamistulemustest;  
- tulenevalt väljakuulutatud eriolukorrast kinnitati 2020.a. lisaeelarve;  
- kinnitati koosseisu struktuurimuudatused;  
- kinnitati finantsplaan aastateks 2020 – 2024; 
- juhatuse liikmele anti nõusolek osaleda näitlejana lavastustes „Katkuhaud“ ja „Leskede 

kadunud maailm“; 
- tutvuti aastateks 2021 – 2024 arengukava projektiga; 
- kinnitati 2021.a. eelarve 
- tutvuti kvartaalsete ülevaadetega juhatuse liiget puudutavatest toimingutest; 
- lepiti kokku 2021.a. nõukogu koosolekute toimumise ajad. 
 

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 Arvestatud 
tasu EUR 

Garmen Tabor juhatuse liige 
01.01 - 
31.12.2020 48 750 

Hillar Sein nõukogu esimees 
01.01.-
29.04.2020 716 

Kait Lukka 
nõukogu liige, 
nõukogu esimees 

01.01.- 
31.12.2020 2 094 

Merju Künnapuu nõukogu liige 
08.09.- 
31.12.2020 528 

Marko Mägi nõukogu liige 
01.01.- 
31.12.2020 1 680 

Mart Uusjärv nõukogu liige 
01.01 - 
31.12.2020 1 680 

 


