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majavälise catering korral 
Kehtiv alates 1.01.2018 
 
NB! Rentides oma ürituse tarbeks Saku mõisa ruume, rakenduvad teile automaatselt 
allolevalt väljatoodud nõuded ning käesolevat dokumenti käsitletakse pooltevahelise 
koostöölepinguna. 
 
Saku mõis rendib oma ruume eraürituste tarbeks juhul, kui mõisas viibides ja üritust 
korraldades järgitakse allolevaid tingimusi.  
 

1. Ruumide rendile võtja (“KLIENT”) on kohustatud järgima Saku mõisa 
sisekorraeeskirju ning mõisa töötajate juhiseid. 

2. Kogu tegevus  Saku mõisas, sh tehniline lahendus, asjaga seotud isikud (teenuste 
pakkujad – esinejad, dekoraatorid, fotograafid jt) ning ajakava, peavad olema 
kooskõlastatud mõisaga ning kliendi poolt saadetud vastavasisuline e-mail aadressil: 
info@sakumois.ee. 

3. Mõisa ruumide kasutuse ajal vastutab rendile võtja  ruumide eest 100% - st et mõisa 
poolt kasutusele antud ruumid, tehnika ning inventar peavad olema samas 
seisukorras kui enne rendile andmist. Lõhutud, määritud ning kahjustatud vara eest 
esitab mõis ruumide rendile võtjale arve vastavalt tekitatud kahju suurusele ning see 
kuulub tasumisele arvel märgitud tähtajaks. 

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

5. Saku mõisas ei või kasutada ilma eelneva kokkuleppeta tossumasinat ning elavat tuld 
(sh ka küünalde näol) ega Confetti paugutajaid jms, mille tulemusena on põrandad ja 
mud pinnad kaetud pisikeste pabertükkidega.  

6. Ürituse korraldaja poolt palgatud isikutel (esinejatel, muude teenuste pakkujatel) ei 
ole õigus kahjustada, kriipida ja rikkuda mõisa põrandaid, seinu jm ei esinemise ega 
ettevalmistuste käigus! Kõikide lisateenust pakkuvate isikute tegevuse eest vastutab 
KLIENT ning seega on kohustatud informeerima teenuste pakkujaid mõisa 
tingimustest ja eeskirjast. Tekitatud kahju tuleb KLIENDIL kompenseerida Saku 
Mõisale vastavalt Saku Maja AS (Saku mõisa juriidiline isik) poolt esitatud arvele.  

7. Saku mõisa territooriumil on kõik mõisa külalised ja teenuse pakkujad kohustatud 
järgima Saku mõisa sisekorraeeskirja ning töötajate juhiseid ja korraldusi, sh ka 
tehnika transpordi ning installatsiooni osas! Kahjude tekkimise vältimiseks palume… 

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

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

 
8. 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 või esindajale või tellijale kahjunõue 
suuruses 50-500 eurot (sõltuvalt kahju suurusest), mis tuleb kompenseerida 
koheselt! Saku mõisa personal informeerib intsidendist klienti esimesel võimalikul 
juhul. 



9. KLIENDI kasutuses on ainult kokkulepitud ruumid ning teiste ruumide kasutamine 
ning nendes viibimine ei ole ilma kokkuleppeta lubatud! 

10. Kliendid on kohustatud mõisas väärkäitumise ja mõisa vara lõhkumisel järgima 
kehtivat hinnakirja. 

11. Lisaks peoruumidele peab arvesse võtma ka vajalikud ruumid cateringi tarbeks. 
Rendi hinnas sisaldub I korruse tagala, kuid lisaks on vaja rentida juurde ka Härraste 
Salong või Palmisaal. 

12. Majavälise cateringi korral peab arvestama ka, et mõisas peab olema 1 mõisa 
personali liige, kes jälgib reeglitele vastavust ning kes viibib kohal kogu 
ettevalmistuse, peo kestvuse ja koristuse aja. 

13. Ruumide rendi hinnas külaliste tarbeks sisaldub järgmiste ruumide kasutus: fuajee, 
Jahisaal koos garderoobiga, I korruse avalik toalett, vajadusel (al 50 in) II korruse 
avalikud toaletid. 

14. Saalide (Ballisaal ja Palmisaal) rendi hinnas ei sisaldu mööbel (sh toolid, lauad jm). 
15. Allolevalt on väljatoodud rendile antavad ruumid ning nende renditasu määrad  

majavälise cateringi korral. Lõplikud hinnad on kirjas teile Saku Mõisa poolt 
koostatud personaalses hinnapakkumises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saku Mõisa ruumid m2 hind / h
Ballisaal + Palmisaal 90+65 250,00
Härraste Salong 30 20,00
Konjaki Salong 34 30,00
mõisa töötaja 25,00
Seminariruum 72 50,00
Saku Mõisa inventar hind /tk
ümarlaud d 150 15,00
püstijalalaud d 80 15,00
tool 3,00
valge toolikate (stretch) 1,10
juhtmevabad ledid 18,00
peegelkera (miin) 25,00
õueküünal trepile 2,00
vaip fuajeesse piiretega 12 m+4tk 215,00


