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SA UGALA TEATER 
 
 

ÜLEVAADE NÕUKOGU TÖÖST 2021. AASTAL 
 
Ülevaade on koostatud lähtudes riigivaraseaduse § 98 lõikest 1 ja Sihtasutuse Ugala Teater 
põhikirjast.  
 
Aruandeperioodi lõpuks oli sihtasutuse nõukogu 5-liikmeline; aasta jooksul kutsuti nõukogust 
tagasi üks ja määrati juurde kaks uut nõukogu liiget.  
 
SA Ugala Teater nõukogu koosseis seisuga 31.12.2021: 
 

- Kait Lukka  nõukogu esimees  
- Merju Künnapuu nõukogu liige  
- Mart Uusjärv  nõukogu liige  
- Madis Timpson nõukogu liige  
- Karl Õmblus  nõukogu liige  
-  

2021. a toimus kokku viis nõukogu koosolekut. 
 
Aruandeperioodil käsitletud teemad ja olulisemad  vastu võetud otsused: 
 

- Kultuuriministri poolt kutsuti 26.06.2021 tagasi nõukogu liige Marko Mägi;  
- uuteks nõukogu liikmeteks määrati Madis Timpson (alates 26.06.2021) ja Karl Õmblus 

alates 05.10.2021); 
- kinnitati 2020 majandusaasta aastaaruanne;  
- kinnitati 2020.a. eelarve täitmise aruanne; 
- tutvuti igakuiste ülevaadetega eelarve täitmisest, teatrikohviku majandamistulemustest 

ning üldisest majanduslikust olukorrast;  
- võeti teadmiseks jooksev info jätkuvatest piirangutest tingitud olulisemate 

töökorralduslike muudatuste kohta ning Töötukassa abimeetme kasutamine; 
- kinnitati struktuurimuudatused töötajate koosseisus;  
- kuulati ära loomingulise juhi Tanel Jonase ülevaade eelneva hooaja jooksvast repertuaarist 

ning uueks hooajaks kavandatust; 
- kooskõlastati Kultuuriministeeriumile esitatud 2021.a. abimeetme taotlus ja lisaeelarve; 
- pikendati 2019. aastal kaheks aastaks sõlmitud audiitortegevuse lepingut ühe aasta võrra; 
- tutvuti AS Eleväli poolt välja pakutud võimalusega päikesepaneelide kasutuselevõtuks 

kulude optimeerimise eesmärgil; 
- anti nõusolek  arvata bilansist välja ja kanda maha moraalselt vananenud põhivara;  
- tutvuti ja võeti teadmiseks info arvestusteenuste konsolideerimisest Riigi Tugiteenuste 

Keskusesse; 
- kinnitati 2022.a. eelarve; 
- juhatuse liikmele anti nõusolek osaleda näitlejana lavastustes „Arst“; 
- otsustati edasine tegevus arengukava koostamisel aastateks  2023 – 2026; 
- tutvuti kvartaalsete ülevaadetega juhatuse liiget puudutavatest toimingutest; 
- otsustati sõlmida juhatuse liige Garmen Taboriga juhatuse liikme leping alates 01.07.2022 

tähtajaga 30.06.2025; 
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- volitati nõukogu esimeest läbi rääkima lepingu tingimused ja sõlmima juhatuse liikmega 
leping; 

- lepiti kokku 2022.a. nõukogu koosolekute toimumise ajad. 
 

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

Nimi Nõukogu/juhatus Periood Arvestatud 
tasu EUR 

Garmen Tabor 
juhatuse liige 

01.01. - 
31.12.2021 42 000 

täiendav tasu 
rollide eest 

01.01.- 
31.12.2021 5 300 

Kait Lukka nõukogu esimees 
01.01.- 

31.12.2021 2 520 

Merju Künnapuu nõukogu liige 
01.01.- 

31.12.2021 1 680 

Marko Mägi nõukogu liige 
01.01.- 

26.06.2021 840 

Madis Timpson nõukogu liige 
26.06.- 

31.12.2021 840 

Mart Uusjärv nõukogu liige 
01.01.- 

31.12.2021 1 680 

Karl Õmblus nõukogu liige 
05.10. - 

31.12.2022 381 
 


