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NB! Tulles esinema Saku mõisa rakenduvad teile allpool nimetatud tingimused automaatselt 
ning käesolevat dokumenti käsitletakse pooltevahelise kokkuleppena! 
 
Kuna Saku Mõis (aadressiga: Juubelitammede tee 4, Saku) on Muinsuskaitse alla kuuluv 
hoone ja on osa Eesti kultuuripärandist, siis on oluline mõisa ruumides viibides ja esinedes 
järgida järgmiseid nõudeid (et säilitada mõisa ruumid ja territoorium): 

1. Meelelahutajad ja nendega kaasnev meeskond on kohustatud järgima mõisa 
sisekorraeeskirju ning töötajate juhiseid 

2. Kogu tegevus, sh tehniline lahendus, asjaga seotud isikud ning ajakava, peavad olema 
kooskõlastatud mõisaga ning saadetud vastavasisuline e-mail aadressil: 
ines@sakumois.ee 

3. Mõisa ruumide kasutuse ajal vastutab nendes viibiv isik oma tahtmatu või tahtliku 
tegevuse eest 100% - st et mõisa poolt kasutusele antud ruumid, tehnika ning inventar 
peavad olema samas seisukorras kui enne nende kasutamist. Lõhutud, määritud ning 
kahjustatud vara eest esitab mõis kahju tekitajale arve vastavalt kahju suurusele ja 
algupärase taastamisele ning see kuulub tasumisele arvel märgitud tähtajaks. 

4. Saku Mõisa ruumidesse ei ole lubatud riputada dekoratsioone, seinte külge kleepida, 
augustada või muul moel kinnitada plakateid ja muud materjali ilma kirjaliku 
kooskõlastuseta! 

5. Saku mõisas ei või kasutada ilma eelneva kokkuleppeta tossumasinat ega elavat tuld 
(sh ka küünalde näol). 

6. Esinejatel ei ole õigus kahjustada, kriipida ja rikkuda mõisa põrandaid, seinu jm ei 
esinemise ega ettevalmistuste käigus! Tekitatud kahju tuleb Saku Mõisale 
kompenseerida vastavalt Saku Maja AS poolt esitatud arvele. Kohapeal on esinejad 
kohustatud järgima Saku mõisa töötajate juhiseid ja korraldusi tehnika transpordi ning 
installatsiooni korral! Kahjude vältimiseks palume… 

a. Kasutada esinemisalal enda poolt kaasatoodud vaipa (kohustuslik on vaip 
trummikomplekti ning kontrabassi korral!) 

b. Pillid, kõlarid, monitorid ja muu tehnika tuleb saali trasportida käsitsi, mitte 
mööda põrandaid lohistades.  

7. Esinejate või transporti pakkuvate isikute tegevuse tagajärjel tekkinud kriimustuste, 
mustade juttide ja kahjustuste korral on mõisa personalil nõuda kohest tegevuse 
lõpetamist (korralduse eiramisel mitte lubada esinejaid mõisa!) ning kahjude 
tekitamise eest esitatakse nende tekitajale kahjunõue suuruses 50-500 eurot (sõltuvalt 
kahju suurusest), mis tuleb kompenseerida koheselt! 

8. Esinejate kasutuses on ainult kokkulepitud ning nende tarbeks eraldatud ruumid 
(lisaks avalikele ruumidele – fuajee, toaletid) ning teiste ruumide kasutamine ning 
nendes viibimine ei ole ilma kokkuleppeta lubatud!  

9. Artistil ja meelelahutajatel ei ole õigus kutsuda kaasa esinemisele kontserdi 
korraldusega mitte seotud isikuid (sh sõpru, elukaaslast jne). Samuti ei ole Saku mõisal 
kohustus lubada saali kuulama artistide tuttavaid ja sõpru ilma pileti tasuta!  

10. Avaliku esinemise korral on artistil vajalik esitada Eesti Autorite Ühingule 
repertuaariaruanne hiljemalt 14 päeva peale ürituse (kontserdi, esinemise) toimumist 
veebikeskkonnas: http://rep.eau.org/.  

11. Esinemistasu saamiseks palume saata kokkulepitud summaga arve aadressil: 
sakumaja@arved.ee. Arve saajaks on Saku Maja AS (reg nr 10344321). 
____________________________________________________________ 
Kontaktinfo: 
Ines Arna, Saku Mõisa tegevjuht / tel 522 6147 / e-mail: ines@sakumois.ee 


