
Ülevaade Sihtasutuse Endla Teater nõukogu tööst aastal 2018. aastal 

 

Käesolev aruanne on koostatud lähtudes riigivaraseaduse § 97  lõige 6 ja  98 lõige 1 ning  

Sihtasutuse Endla Teater põhikirjast. Aruandes antakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu 

on sihtasutuse tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelvalvet teinud ning 

näidatakse igale nõukogu  ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa.  

 

Aruandeperioodil oli sihtasutuse nõukogu viie liikmeline. Aasta jooksul toimus liikmete seas 

mitmeid muutusi:  

 

Hillar Sein -   nõukogu esimees kuni 14.09.2018 

Toomas Kivimägi-  nõukogu liige kuni 08.02.2018 

Katre Väli-   nõukogu esimees alates 14.09.2018 

Mari Suurväli-  nõukogu liige alates 08.02.2018 

Romek Kosenkranius- nõukogu liige alates 08.02.2018 

Rando Kängsepp-  nõukogu liige 

Andres Laanemets-  nõukogu liige 

 

2018. aastal toimus 4 nõukogu koosolekut. 

 

Olulisemad sihtasutuse nõukogu poolt aruandeperioodil vastu võetud otsused ja korraldatud 

tegevused: 

 Nõukogu otsustas pikendada juhatuse liikme lepingut perioodiks 01.02.2018-

31.01.2021 ning muuta töötasu tagasiulatuvalt alates 01.01.2018. 

 Kultuuriminister määras 19.01.2018 Sihtasutuse Endla Teater nõukogu liikmeks Andres 

Laanemets’a uueks kolmeaastaseks tähtajaks alates 7. veebruarist 2018.a 

 Nõukogu kiitis 6.03.2018 heaks 2017. aasta eelarve täitmise. 

 Kultuuriminister määras 14.09.2018 Sihtasutuse Endla Teater nõukogu liikmeks 

kolmeaastaseks tähtajaks Katre Väli ja 25.10.2019 valiti ta nelja (4) poolthäälega 

nõukogu uueks esimeheks. 

 Seoses audiitori valimisega otsustati, et 2018. aasta tegevust  auditeerib ELSS AS, 

järgmisel aastal võetakse konkureerivad pakkumised juurde ja korraldatakse uus valik.  

 Räägiti  vajadusest investeerida valgustehnikasse, kuna see jäi 2017.a remondi 

kallinemise tõttu plaanidest välja. H.Sein ütles, et Kultuuriministeerium saab 

investeeringute programmi kaudu toetada alles aastatel 2020-2021. Nõukogu soovitas 

sellegipoolest viia läbi vastavasisuline riigihange ja vastavalt tulemustele hinnata teatri 

enda võimekust selle täitmiseks.  

Nõukogu otsustas anda oma nõusoleku e-koosolekul enne lepingusse minemist. 

 Nõukogu jälgis 2018.eelarve jooksvat täitmist ja võttis selle teadmiseks. 

 Nõukogu tutvus 2019 aasta eelarve, tegevuskava ja personali koosseisuga. Otsustati 

eelarve ja tegevuskava kinnitada. 

 

Sihtasutuse asutajate otsusega on määratud sihtasutuse nõukogu esimehe kuutasu suuruseks 

210 € ( kakssada kümme) ja nõukogu liikme kuutasu suuruseks 140 € ( ükssada nelikümmend).  

 

 

 

 

 

 



Nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud tasud aruandeperioodil olid järgnevad:  

 

Nimi Nõukogu/ Juhatus Periood Summa ( EUR) 

Roland Leesment Juhatuse liige 01.01.18-31.12.18 30000,00 

Hillar Sein Nõukogu esimees 01.01.18-14.09.18 1890,00 

Katre Väli Nõukogu liige ja 

alates 25.10.19 

Nõukogu esimees 

14.09.18-31.12.18 658,77 

Toomas Kivimägi Nõukogu liige 01.01.18-08.02.18 175,00 

Mari Suurväli Nõukogu liige 08.02.18-31.12.18 1505,00 

Romek Kosenkranius Nõukogu liige 08.02.18-31.12.18 1505,00/ Saadud tasu 

kantakse Endla teatri 

tuludesse/ R. 

Kosenkraniuse 

avalduse alusel 

Andres Laanemets Nõukogu liige 01.01.18-31.12.18 1680,00 

Rando Kängsepp Nõukogu liige 01.01.18-31.12.18 1680,00 

 


