
Ülevaade Sihtasutus Eesti Noorsooteater nõukogu tööst 2020. aastal 

 

Käesolev aruanne on koostatud lähtudes riigivaraseaduse § 98 lõikest 1 ja Sihtasutuse Eesti 

Noorsooteater põhikirjast. Selles esitatakse ülevaade, kuidas nõukogu on sihtasutuse tegevust 

aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud ning näidatakse ära juhatuse 

ja nõukogu liikmetele makstud tasude summa. 

 

Aruandeperioodi alguses oli sihtasutuse nõukogus ametlikult 5 liiget: 

- Hillar Sein, nõukogu esimees;  

- Garmen Tabor; 

- Mait Laas; 

- Helje Päivil; 

- Mart Mägi. 

 

Aruandeperioodi lõpus oli sihtasutuse nõukogus ametlikult 4 liiget: 

- Taaniel Raudsepp, nõukogu esimees; 

- Mait Laas; 

- Helje Päivil; 

- Margus Kasterpalu. 

 

2020. aastal toimus 4 korralist nõukogu koosolekut, millest kaks olid e-koosolekud.  

 

Olulisemad sihtasutuse nõukogu poolt aruandeperioodil vastu võetud otsused ja korraldatud 

tegevused: 

- 17.04.2020 toimunud Sihtasutuse  NUKU nõukogu e-koosolekul kinnitati sihtasutuse 

2019. aasta majandusaasta aruande projekt ja määrati preemia juhatuse liikmele Joonas 

Tartule 50% ulatuses ühe kuu brutopalgast;   

- asutaja 29.04.2020 käskkirja nr 72 alusel tehti Tartu Maakohtu registriosakonnale 

taotlus palvega teha mittetulundusühingute ja sihtasutuse registrisse järgmine 

muudatuskanne:  

1) kustutada registrikaardilt nõukogu esimees Hillar Sein (volituste kuupäev 

16.11.2021); 

- asutaja 29.06.2020 käskkirja nr 110 alusel tehti Tartu Maakohtu registriosakonnale 

taotlus palvega teha mittetulundusühingute ja sihtasutuse registrisse järgmised 

muudatuskanded:  

1) sihtasutuse nimi on Sihtasutus Eesti Noorsooteater; 

2) põhikirja kinnitamise kuupäev on 29.06.2020; 

- asutaja 16.10.2020 käskkirja nr 154 alusel tehti Tartu Maakohtu registriosakonnale 

taotlus palvega teha mittetulundusühingute ja sihtasutuse registrisse järgmised 

muudatuskanded:  

1)  kanda registrisse nõukogu liige Taaniel Raudsepp (volituste kuupäev 15.10.2023); 

2) kanda registrisse nõukogu liige Margus Kasterpalu (volituste kuupäev 15.10.2023); 

- 05.11.2020 tehti Tartu Maakohtu registriosakonnale taotlus palvega teha 

mittetulundusühingute ja sihtasutuse registrisse järgmised muudatuskanded:  



1) kustutada registrikaardilt nõukogu liige Mart Mägi (volituste kuupäev 27.08.2020); 

2) kustutada registrikaardilt nõukogu liige Garmen Tabor (volituste kuupäev 

27.08.2020); 

- 12.11.2020 toimunud Sihtasutuse Eesti Noorsooteater nõukogu koosolekul valiti 

nõukogu esimeheks Taaniel Raudsepp ning lepiti kokku, et Sihtasutus Eesti 

Noorsooteater jätkab koostööd sama audiitorteenuse pakkujaga Audit & Consult OÜ-

ga (Ree Teinberg); 

- 14.12.2020 toimunud Sihtasutuse  Eesti Noorsooteater nõukogu koosolekul võeti vastu 

2021. aasta eelarve. 

 

Kultuuriministri 25.11.2013 käskkirjaga nr 364 on määratud sihtasutuse nõukogu esimehe 

kuustasu suuruseks 210 eurot ja nõukogu liikme kuutasu suuruseks 140 eurot.  

 

Nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud tasud aruandeperioodil olid järgnevad: 

 

Nimi 
Nõukogu / 

juhatus 
Periood 

Summa kokku 

(EUR) 

Joonas Tartu juhatuse liige 01.01.2020–31.12.2020 38 750 

Taaniel Raudsepp nõukogu esimees 16.10.2020–31.12.2020 420 

Hillar Sein nõukogu esimees 01.01.2020–29.04.2020 840 

Mait Laas nõukogu liige 01.01.2020–31.12.2020 1680 

Helje Päivil nõukogu liige 01.01.2020–31.12.2020 1680 

Garmen Tabor nõukogu liige 01.01.2020–27.08.2020 1120 

Margus Kasterpalu nõukogu liige 16.10.2020–31.12.2020 280 

Mart Mägi nõukogu liige 01.01.2020–27.08.2020 0  

 


