ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Märge tehtud: 16.02.2018
Kehtib kuni: 15.02.2023
Alus: ELÜPS § 101 lg 1

LEADER PROJEKTITOETUS 13-21.2/18/1362
Üldandmed
Taotluse andmed
Meede: LEADER-projektitoetus
Strateegia meede: 4 Arengukoostöö
Kohalik tegevusgrupp: MTÜ Hiidlaste Koostöökogu
Strateegia meetme taotlusperiood: 05.02.2018 - 16.02.2018
Taotletav summa: 7914.09

Taotleja andmed
Taotleja nimi: MTÜ SOONLEPA ARENDUSKESKUS
Registrikood: 80397224
E-post: SOONLEPAKESKUS@GMAIL.COM
Telefoninumber: 5017115

Esitaja nimi: Ere Naat-Tammepuu
Isikukood: 47907010250

Volitatud esindaja andmed taotluse menetlemisel
Esindaja nimi: Ere Naat-Tammepuu
Isikukood: 47907010250
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Detailandmed
Taotleja detailandmed
Kas taotlejal on taotletava toetuse tegevustega
seotud veebileht?
Palun sisesta oma veebilehe(tede) aadressid
MTÜ liikmete arv
MTÜ avaliku sektori osalusega liikmete arv
MTÜ liikmete avaliku sektori osakaal
Kas MTÜ liikmete avaliku sektori osakaal on
väiksem võrdne 50%?
Kas MTÜ on usuline ühendus?
MTÜ liikmete nimekiri
Kas taotleja tegevus põhi- või kõrvaltegevusena on
avalikes huvides?
Kas taotleja tegevuses puudub tööstuslik või
äriline iseloom
Aastane avalikest vahenditest saadav
prognoositav tulu
Aastane kogu tulu prognoos
Tuluallikate kirjeldus
Avalike vahendite osakaal kogutulust
Kas taotleja tegeleb majandustegevusega?
Olen hankija riigihangete seaduse mõistes?
Olen käibemaksukohustuslane
Taotlen toetust ka käibemaksu osale
Alus käibemaksule toetuse taotlemisel
Projekti nimetus

Jah
www.soonlepa.com
3
0
0
Jah
Ei
liikmed_MTU_Soonlepa_Arenduskeskus.pdf
Jah
Ei
6800.00
13800.00
Avalikest vahenditest prognoositav tulu: Leader
programm, Kultuurkapital, Kohaliku omaalgatuse
programm. Piletitulu üritustest, majutusteenus.
49.27
Jah
Ei
Ei
Jah
MTÜ-l ei ole käibemaksu tagasiküsimise õigust.
Soonlepa karjamõis – Hiiumaa kultuurigurmee
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Kokkuvõte projekti tegevustest ja eesmärkidest

Kas tegemist on ühisprojektiga?
Kas tegemist on kogukonnateenuste projektiga?
Kas tegemist on teadmussiirde projektiga
Taotleja on asutatud tähtajaliselt
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Projekti peamiseks eesmärgiks on muuta Soonlepa
karjamõisa kui kultuurikeskuse tegevus
regulaarseks ja aastaringseks, kasutades selleks
nii vana mõisalauta (mahutavusega kuni 200
inimest) ja keramaja ruume (kuni 25 inimest).
Tegevused ja eesmärgid:
1.Hiiumaa kultuuripildis on kindel koht Soonlepa
karjamõisal, seal toimuvatest sündmustest saab
aastas osa 3000 inimest;
2.Ellu viidud spetsiaalselt kohapeal loodud
kultuurisündmusi (2018. a. Theatrumi uuslavastus
“Muna” 10 etendust);
3.Korraldatud aastaringselt üritusi – kontserte,
teatrietendusi, filmiõhtuid, jutuõhtuid,
raamatuesitlusi, Ööülikooli salvestusi jms – ja
vähendatud kultuurisündmuste hooajalisust.
Sügisest kevadeni toimuvad üritused sagedusega
1–2 sündmust kvartalis;
4.Parandatud Soonlepa karjamõisa saali tehnilisi
võimalusi: soetatud 12 uut lavapoodiumi;
5.Kaasatud uusi osalejaid, sh peamiselt noori
kultuuriürituse korraldamise protsessi, ja antud
uusi kogemusi ja oskusi;
6.Edendatud kogukonnaliikmete ühistegevust ja
valmidust uute ettevõtmiste algatamisel ja
elluviimisel.
Jah
Ei
Ei
Ei

Seireandmed
Kas tegemist on piirkondliku eripäraga?
Kas tegemist on uuendusliku projektiga?
Kas tegemist on kohalike toodete ja teenuste
arendamisele suunatud projektiga?
Planeeritud loodavate töökohtade arv
Kas projekt on suunatud juurdepääsuvõrkude
rajamisele?
Kas projekt on suunatud ettevõtlusele?

Jah
Ei
Ei
0.00
Ei
Ei
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Ühisprojekti andmed
Ühisprojekti tegevuskava andmed
Ühisprojekti tüüp
Ühisprojekti alguse aasta
Ühisprojekti alguse kuu
Ühisprojekti lõppemise aasta
Ühisprojekti lõppemise kuu

Ühisprojekt kohaliku omavalitsusega
2018
mai
2020
mai
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Ühisprojekti eesmärgid (projekti peamine eesmärk, Viimase paari aasta jooksul on Hiiumaa
tegevussuunad, kirjeldus kuidas projekt suurendab kultuurisündmuste kaardile kinnitanud end üks uus
ühistegevust ja/või aitab kaasa ühistegevusele)
tegija – Soonlepa karjamõis. Koht ise on
ajalooline: 18. sajandi lõpul asutatud Soonlepa
mõisast on tänaseks säilinud mõned kõrvalhooned
ja mõisaallee, kuid looduskaunis kohas on tuntav
eriline atmosfäär. Vanade hoonete kõrvale on
kerkinud ka kaasaegseid, millest kõige
silmatorkavam on keramaja. Soonlepa on hea
näide sellest, kuidas üks paik, mis on varem jäänud
n-ö peavoolust kõrvale, on end teinud nähtavaks,
tuues enda õuele erinevaid kultuurisündmusi ja
hulgaliselt inimesi.
Esimesed kaks suvist kultuurihooaega ja sinna
mahtunud kontsertid, teatrietendused, näitused ja
ühepäevakohvikud on andnud julguse ja
veendumuse, et Soonlepa karjamõisas tasub
kultuuri viljeleda ning sellega süvitsi edasi minna.
Projekti suureks eesmärgiks on muuta Soonlepa
karjamõisa kui kultuurikeskuse tegevus
regulaarseks ja aastaringseks, kasutades selleks
nii vana mõisalauta (mahutavusega kuni 200
inimest) ja keramaja ruume (kuni 25 inimest).
Tulevasteks hooaegadeks hindame
külastajatearvuks 3000 inimest aastas.
Soovime ürituste läbiviimisesse kaasata
kogukonda laiemalt, anda uusi kogemusi ja oskusi
ning laiendada omavahelist koostööd. Selleks on
mitu varianti:
1.tihe koostöö kultuurikorraldajatega Hiiumaal,
pakkudes neile esinemisvõimalusi ja ruume (nt
2017. a. Homecomingu festivali kontsert; tuua
Hiiumaa Kino seansse Soonlepasse jne).
2.arvukalt ja aktiivselt kaasata kohalikke noori
kultuurisündmuste korraldamise protsessi – luua
vabatahtlikele võimalused viibida pikema aja
jooksul korraldustöö juures. Konkreetne mõte:
2018. a. suvelavastuse “Muna” ettevalmistamisel
õpetada erinevaid teatritöid ja kaasata
vabatahtlikud etenduste abijõuna.
Soovime aga vältida seda, et Soonlepas pakuksime
üksnes lava, mis võtab vastu külalisesinejaid.
Selleks on kavas luua kohapeal originaalseid ja
algupäraseid sündmusi, mille tekkekoht on
Soonlepa ehk mis on sellest paigast tõukunud.
Üldine eesmärk:
-kvaliteetsem elukeskkond läbi kogukonnaliikmete
vahelise koostöö saare kultuuri edendamisel;
-kasvanud Hiiumaa tuntus ja atraktiivsus
kultuuriturismi sihtkohana.
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Lähieesmärgid:
1.Hiiumaa kultuuripildis on kindel koht Soonlepa
karjamõisal, seal toimuvatest sündmustest saab
aastas osa 3000 inimest;
2.Ellu viidud spetsiaalselt kohapeal loodud
kultuurisündmusi (2018. a. Theatrumi uuslavastus
“Muna” 10 etendust);
3.Korraldatud aastaringselt üritusi – kontserte,
teatrietendusi, filmiõhtuid, jutuõhtuid,
raamatuesitlusi, Ööülikooli salvestusi jms – ja
vähendatud kultuurisündmuste hooajalisust.
Sügisest kevadeni toimuvad üritused sagedusega
1–2 sündmust kvartalis;
4.Parandatud Soonlepa karjamõisa saali tehnilisi
võimalusi: soetatud 12 uut lavapoodiumi;
5.Kaasatud uusi osalejaid, sh peamiselt noori
kultuuriürituse korraldamise protsessi, ja antud
uusi kogemusi ja oskusi;
6.Edendatud kogukonnaliikmete ühistegevust ja
valmidust uute ettevõtmiste algatamisel ja
elluviimisel.
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Olukorra kirjeldus, mille lahendamisele on
ühisprojekt suunatud (ülevaade olemasolevast
olukorrast, kitsaskohtadest ja probleemidest enne
ühisprojekti elluviimist)
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Soonlepas on juba mitu suve korraldatud erinevaid
toredaid kultuurisündmusi – kontserte,
teatrietendusi, näitusi, ühepäevakohvikuid, nii et
tänaseks on inimesed Soonlepaga tuttavaks
saanud ja oskavad seda omanäolist kohta hinnata.
Tahame veelgi enam süvendada Soonlepa
karjamõisa kui kultuurikeskuse tegevust ja
pakkuda üritusi aastaringselt, st lisaks
suvehooajale toimuksid 1–2 sündmust kord
kvartalis sügisel, talvel, kevadel. Kui suvel on
võimalik läbi viia suuremaid (tähenduses
rahvarohkemaid) sündmusi Soonlepa karjamõisa
laudahoones, mis mahutab kuni 200 inimest, siis
hooajaväliselt korraldame väiksemaid üritusi
keramaja katuse all.
Etenduste, kontsertid jt ettevõtmiste publikuks on
hiidlased, suvehiidlased ja Hiiumaa külalised üle
Eesti. Hiiumaa suvi on sündmuste poolest
kahtlemata rikkalik, aga soovime seda
mitmekesistada just selliste üritustega, mis on
ainulaadsed ja spetsiaalselt ellu kutsutud just
Soonlepa karjamõisas (vs esinejad, keda näeb
sama kavaga, etteastega paljudes erinevates
paikades).
2018. a. originaalseks sündmuseks on Eesti
algupärandi lavastamine Soonlepa karjamõisas.
Augustis esietendub Soonlepas Theatrumi
lavastus “Muna” (autor ja lavastaja Andri Luup,
peaosas Jan Uuspõld). Lavastuse kohavalikul
inspireeris just Soonlepa keramaja olemasolu kui
selge viide munale. Näidendi tegevus toimub saare
peal ja peaosaline on kuulus helilooja (seoseid
Erkki-Sven Tüüriga ei ole vaja otsida). Autor mõtles
näidendit kirjutades Ingmar Bergmanile, huvitava
kokkusattumusena on 2018. a. suvel Ingmar
Bergmani 100. sünniaastapäev. Kui varem on
Soonlepas teatrietendusi olnud küll, siis “Muna”
näol oleks tegemist spetsiaalselt sellesse kohta
loodava lavastusega. 2018. a. suvel on plaanis 10
etendust.
Paralleelselt suvelavastusega toimub koostöö
teiste esinejatega. Tahame Soonlepat aktiivsemalt
välja pakkuda kohalikele kultuurisündmuste
korraldajatele, Soonlepas on korraliku tehnika ja
sisseseadega kuni 200 inimest mahutav saal, mille
tehnilist valmisolekut soovime veelgi parandada,
soetades 12 lavapoodiumi. Vähe on Hiiumaal
kohti, kuhu mahuks samavõrd palju vaatajaid ja
kus ühtlasi oleks olemas nii heli- ja valgustehnika
kui muu sisseseade.
Soonlepa karjamõisa tegevusega vähendame
kultuurisündmuste hooajalisust Hiiumaal: jätkame
omanäoliste ürituste elluviimist ka suve lõppedes
ja korraldame üritustesarja sügisest kevadeni.
Need oleksid väiksemad ja hubasemas õhkkonnas
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ehk keramajas toimuvad sündmused, nt jutuõhtud,
Ööülikooli salvestused, kohtumised mõne autori,
huvitava mõtlejaga jms. Suvel 2019 keskenduks
taas sellele, et pakkuda mitmekesist
kultuuriprogrammi ja tuua välja üks suurem asi,
mis just Soonlepa karjamõisas loodud.
Oma tegevuste elluviimisesse tahame kaasata
kohalikke noori, andes võimalusi osaleda pikema
perioodi jooksul ürituste ettevalmistamise ja
elluviimise erinevates etappides. Niimoodi tekib ka
arvestatav hulk uusi inimesi, kellel on
kultuurisündmuse korraldamise oskused ja kes
saavad neid oskusi ka mujal ellu rakendada.

Ühisprojekti eeldatatavate tulemuste kirjeldus

Ühistegevust peame oluliseks alates
planeerimisprotsessist: tahame luua laiapõhjalise
töörühma, kuhu on kaasatud projektipartnerid ja
mille arutelude, kohtumiste tulemusel sünnib
aastaringne kultuurikava Soonlepas.
Tulemused:
1.Soonlepa karjamõis tegutseb aastaringse
kultuurikeskusena, kus toimuvad sündmused nii
suures saalis (laudahoones), väikses saalis ehk
keramajas kui ka õuel ja mere ääres.
2.Suvehooaegadel 2018 ja 2019 ellu viidud
spetsiaalselt Soonlepa jaoks loodud sündmused
(2018. a. uuslavastus “Muna”).
3.Suvel aset leidnud lisaks ühele suuremale
sündmusele üksikud väiksemad kultuuriüritused,
sügisel kuni kevadel 1–2 üritust kvartalis.
4.Parandatud Soonlepa karjamõisa saali tehnilisi
võimalusi: soetatud 12 uut lavapoodiumi.
5.Kaasatud arengukoostöösse erinevaid kohalikke
ja väljastpoolt Hiiumaad partnereid,
organisatsioone ning ellu viidud laiapõhjaline
sündmuste kavandamise protsess.
6.Kaasatud ürituste korraldamise erinevates
etappides vabatahtikke (peamiselt noori), kes on
omandanud kogemused, oskused, teadmised
sarnastes projektides kaasategemiseks ja
algatamiseks, elluviimiseks.
7.Positiivselt on kujundatud Hiiumaa mainet: saart
teatakse kohana, kus toimuvad kõrgetasemelised
kultuurisündmused.
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Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale

Ühiste kavatsuste kokkuleppe ärakiri ühisprojekti
elluviimiseks
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Kõige ulatuslikumas mõttes on kasusaajaks
Hiiumaa ühiskond tervikuna: on suurenenud
kohalike inimeste aktiivsus loovmajanduslikes
tegevustes, tekkinud uusi koostöövorme ja
kokkuvõttes parandatud kohalikku elukeskkonda.
Suures pildis on Hiiumaale tekkinud Soonlepa näol
üks oluline kultuurikants. Tegemist pole kitsalt
oma küla või lähikülade seltsimajaga, vaid ülehiiumaalise tähtsusega kultuurisündmuste looja ja
pakkujana. Arvestades Soonlepa ajalugu, huvitavat
hoonetekompleksi, looduskaunist asukohta, on
Soonlepa karjamõisa tegevusel suur potentsiaal
olla ligitõmbav inimestele üle Hiiumaa kui Hiiumaa
külalistele. Kindlasti ei saa Soonlepast
massiürituste toimumispaika, Soonlepa võlu ja
võimalused on eelkõige väiksemad ja erilised
üritused. Soonlepa sobib hästi kandma Hiiumaa
kultuurigurmee tiitlit.
UhisteKavatsusteKokkulepe_Soonlepa.bdoc
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Ühisprojekti elluviimise ajakava ja tegevuste kirjeldus
Jrk nr Ajakava
1
2018
mai
2
2018
juuni
3
2018
juuli
4
2018
august
5
2018
september
6
2018
oktoober
7
2018
november
8
2018
detsember
9
2019
jaanuar
10
2019
veebruar
11
2019
märts
12
2019
aprill

13

14
15
16
17
18
19
20
21

Tegevuse kirjeldus
sündmustekava kokkupanemine 2018/2019 hooajaks (suvi 2018–mai 2019),
koostööpartneritega aruetelud, kokkulepped esinejatega
lavastuse “Muna” proovid, tehnilised ettevalmistused; vabatahtlike kaasamine;
teavitus, reklaam; kontsertid, kinoseansid jm üritused
lavastuse “Muna” proovid, tehnilised ettevalmistused; vabatahtlike kaasamine;
teavitus, reklaam; 1kontsertid, kinoseansid jm üritused
lavastuse “Muna” proovid, tehnilised ettevalmistused; vabatahtlike kaasamine;
teavitus, reklaam; 10 etendust augustis; kontsertid, kinoseansid jm üritused
kokkuvõtted, tagasisidekohtumised ja -arutelud koostööpartneritega, tagasivaade
suvehooajale, tulevaste sündmuste kavandamine
kultuuriüritused, kohtumisõhtud Soonlepa keramajas; kokkulepped esinejatega,
korraldustöö, reklaam ja teavitus
kultuuriüritused, kohtumisõhtud Soonlepa keramajas; kokkulepped esinejatega,
korraldustöö, reklaam ja teavitus
kultuuriüritused, kohtumisõhtud Soonlepa keramajas; kokkulepped esinejatega,
korraldustöö, reklaam ja teavitus
kultuuriüritused, kohtumisõhtud Soonlepa keramajas; kokkulepped esinejatega,
korraldustöö, reklaam ja teavitus, koostööpartneritega kohtumised
kultuuriüritused, kohtumisõhtud Soonlepa keramajas; kokkulepped esinejatega,
korraldustöö, reklaam ja teavitus
kultuuriüritused, kohtumisõhtud Soonlepa keramajas; kokkulepped esinejatega,
korraldustöö, reklaam ja teavitus
kultuuriüritused, kohtumisõhtud Soonlepa keramajas; kokkulepped esinejatega,
korraldustöö, reklaam ja teavitus; kokkuvõtted, tagasisidekohtumised ja -arutelud
koostööpartneritega, tagasivaade sügis-talv-kevadhooajale; sündmustekava
kokkupanemine 2019/2020 hooajaks (suvi 2019–mai 2020), koostööpartneritega
aruetelud, kokkulepped esinejatega
2019
kultuuriüritused, kohtumisõhtud Soonlepa keramajas; kokkulepped esinejatega,
mai
korraldustöö, reklaam ja teavitus; kokkuvõtted, tagasisidekohtumised ja -arutelud
koostööpartneritega, tagasivaade sügis-talv-kevadhooajale; sündmustekava
kokkupanemine 2019/2020 hooajaks (suvi 2019–mai 2020), koostööpartneritega
aruetelud, kokkulepped esinejatega
2019
sündmustekava elluviimine: kontsertid, teatrietendused, kinoõhtud, jutuõhtud jms;
juuni
vabatahtlike kaasamine; teavitus, reklaam.
2019
sündmustekava elluviimine: kontsertid, teatrietendused, kinoõhtud, jutuõhtud jms;
juuli
vabatahtlike kaasamine; teavitus, reklaam.
2019
sündmustekava elluviimine: kontsertid, teatrietendused, kinoõhtud, jutuõhtud jms;
august
vabatahtlike kaasamine; teavitus, reklaam.
2019
kokkuvõtted, tagasisidekohtumised ja -arutelud koostööpartneritega, tagasivaade
september suvehooajale, tulevaste sündmuste kavandamine
2019
kultuuriüritused, kohtumisõhtud Soonlepa keramajas; kokkulepped esinejatega,
oktoober korraldustöö, reklaam ja teavitus
2019
kultuuriüritused, kohtumisõhtud Soonlepa keramajas; kokkulepped esinejatega,
november korraldustöö, reklaam ja teavitus
2019
kultuuriüritused, kohtumisõhtud Soonlepa keramajas; kokkulepped esinejatega,
detsember korraldustöö, reklaam ja teavitus
2020
kultuuriüritused, kohtumisõhtud Soonlepa keramajas; kokkulepped esinejatega,
jaanuar korraldustöö, reklaam ja teavitus
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22
23
24
25

2020
veebruar
2020
märts
2020
aprill
2020
mai
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kultuuriüritused, kohtumisõhtud Soonlepa keramajas; kokkulepped esinejatega,
korraldustöö, reklaam ja teavitus
kultuuriüritused, kohtumisõhtud Soonlepa keramajas; kokkulepped esinejatega,
korraldustöö, reklaam ja teavitus
kultuuriüritused, kohtumisõhtud Soonlepa keramajas; koostööpartneritega,
tagasivaade sügis-talv-kevadhooajale, tulevase koostöö ja kultuurikava
planeerimine
kultuuriüritused, kohtumisõhtud Soonlepa keramajas; koostööpartneritega,
tagasivaade sügis-talv-kevadhooajale, tulevase koostöö ja kultuurikava
planeerimine

Ühisprojektis osalevad partnerid ja nende üksikasjalik ülesannete kirjeldus ühisprojektis
Osaleja
MTÜ
SOONLEPA
ARENDUSKESK
US(80397224)
Hiiumaa
Vallavalitsus
(77000424)

Kontaktinfo ja ülesannete kirjeldus
Ülesannete kirjeldus:
Projektijuhtimine, kogu korraldustöö, kultuuriprogrammi kavandamine, suhtlus
meediaga.

Aadress: Keskväljak 5a, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
E-post: valitsus@hiiuvald.ee
Telefoninumber: 463 6082
Ülesannete kirjeldus:
On kaasatud kultuuriprogrammi koostamisse, aitab info jagamisel ja teavitamisel;
Soonlepa karjamõisa kultuurialane tegevus on oluline Hiiumaale tervikuna: rohkem
võimalusi hiidlastele, väljapoole Hiiumaad positiivse kuvandi loomine, külastajate
toomine.
Sihtasutus
Aadress: Vene tn 14, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
THEATRUM
E-post: ulle.uustal@gmail.com
(90008956)
Telefoninumber: +372 6446889
Ülesannete kirjeldus:
Sisuline koostöö: 2018. a. suvel esietendub Soonlepas lavastus “Muna” (produktsioon
Theatrum, autor Andri Luup). Soonlepa turundamine üle-eestilise publikuga
suvelavastuse abil.
Mittetulundusü Aadress: Väike-Patarei tn 8b-8, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
hing Ööülikool E-post: eva@theatrum.ee
(80209719)
Telefoninumber: +372 56654342
Ülesannete kirjeldus:
Sisuline koostöö: Soonlepas toimuvad Ööülikooli salvestused (võimalused: suvel
suuremale auditooriumile karjamõisa laudahoones, sügisel-talvel keramajas ehk
väiksemas ringis). Tänu Ööülikooli loengutele, mille kuulajad on üle Eesti, kasvab
Soonlepa ja Hiiumaa tuntus.
Mittetulundusü Aadress: Rookopli tn 18, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
hing Hiiumaa
E-post: kino@hiiumaa.ee
Kino
Telefoninumber: +372 5267075
(80352049)
Ülesannete kirjeldus:
Sisuline koostöö: suvekino Soonlepas ehk Hiiumaa Kino jaoks uus linastuskoht ja
publiku laiendamine; Soonlepas mitmekesisem kultuuriprogramm.
Hiiumaa
Aadress: Vabrikuväljak 1, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Turismiliit
E-post: sander@hiiumaale.ee
(80099372)
Telefoninumber: +372 56480998

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet
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Ülesannete kirjeldus:
Soonlepa kultuuriürituste info Hiiumaa turismikataloogi kultuurikalendris, sündmuste
reklaam; turismiliidu liikmed saavad kasutada seda infot.
Aadress: Rohuneeme tee 1, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond
E-post: arved@blackboxstudio.eu
Telefoninumber: +372 507 7488
Ülesannete kirjeldus:
Konsulteerivad tehniliste lahenduste osas, aitavad hankida lavapoodiumid.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet
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Tegevused
Tegevuste ja objektide andmed
Jrk nr

Tegevus

1

Korraldamine Põhitegevus Üritus
/läbiviimine
Ostmine või Põhitegevus Sisseseade
paigaldamine
Korraldamine Põhitegevus Üritus
/läbiviimine

2
3
4
Kokku

Tegevuse liik Objekti liik

Korraldamine Põhitegevus Üritus
/läbiviimine

Objekti
nimetus

Esialgne
Toetuse
abikõlblik
summa
summa
lavastuskulu
6 720.00
4 032.00
d
lavapoodiumi
3 572.16
2 143.29
d
reklaammate
1 848.00
1 108.80
rjalide
valmistamine
esinejad
1 050.00
630.00
13 190.16

7 914.09

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet
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1. Tegevuse "Korraldamine/läbiviimine: lavastuskulud" andmed
Tegevuse liik: Põhitegevus
Objekti liik: Üritus
Tegevuse eesmärk: Theatrumi uuslavastuse "Muna" lavastuskulud
Objekti kirjeldus: Sisaldab lavameeste tööd (100 tundi), rekvisiitori-kostümeerija-etendusejuhti töö (50
proovitundi, 10 etendust), helimehe-valgustaja tööd (50 proovitundi, 10 etendust), lavakujunduse ja
kostüümi valmistamist.

Tegevuse või objekti detailandmed
Hinnapakkumus(ed):

SA_Theatrum_hinnapakkumus_MTU_Soonlepa_Are
nduskeskus.pdf

Tegevuse või investeeringuobjekti asukoha andmed
Investeeringuobjekti aadress
Objekti aadress
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Soonlepa küla,
Soonlepa

Põhiaadress
Jah

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet
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Eelarve
Jrk nr

Kulurida

Ühik

1

lavastuskul komplekt
ud

Ühikute arv Käibemaks Netomaksu Maksumus Esialgne
u määr
mus
käibemaks abikõlblik
uga
summa
1.00 20%
5600.00
6720.00
6720.00

Kokku

Tegevuse toetuse summa
Käibemaks on toetatav: Jah
Tegevuse esialgne abikõlblik summa: 6720.00
Toetuse määr: 60.00%
Tegevuse toetuse summa: 4032.00

5600.00

6720.00

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet
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2. Tegevuse "Ostmine või paigaldamine: lavapoodiumid" andmed
Tegevuse liik: Põhitegevus
Objekti liik: Sisseseade
Tegevuse eesmärk: 12 lavapoodiumi soetamine Soonlepa karjamõisa kultuurikeskuse tegevuseks
Objekti kirjeldus: 12 lavapoodiumi, 48 poodiumijalga, transport Saksamaalt Eestisse

Tegevuse või objekti detailandmed
Objekti paigaldamise koht:
Kas tegemist on taristuinvesteeringuga?:
Kas investeeringuobjekt on kasutatud?:
Hinnapakkumus(ed):

Muu
Ei
Ei
Black_Box_Studio_hinnapakkumine_MTU_Soonlep
a_Arenduskeskus.pdf

Tegevuse või investeeringuobjekti asukoha andmed
Investeeringuobjekti aadress
Objekti aadress
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Soonlepa küla,
Soonlepa

Põhiaadress
Jah

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet
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Eelarve
Jrk nr

Kulurida

Ühik

1

lavapoodiu tk
mid

Ühikute arv Käibemaks Netomaksu Maksumus Esialgne
u määr
mus
käibemaks abikõlblik
uga
summa
12.00 20%
2976.80
3572.16
3572.16

Kokku

Tegevuse toetuse summa
Käibemaks on toetatav: Jah
Tegevuse esialgne abikõlblik summa: 3572.16
Toetuse määr: 60.00%
Tegevuse toetuse summa: 2143.29

2976.80

3572.16

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet
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3. Tegevuse "Korraldamine/läbiviimine: reklaammaterjalide valmistamine" andmed
Tegevuse liik: Põhitegevus
Objekti liik: Üritus
Tegevuse eesmärk: Soonlepa karjamõisa kultuurisündmuste reklaammaterjalide kujundamine ja
trükkimine
Objekti kirjeldus: Soonlepa karjamõisa kultuurisündmuste reklaammaterjalide kujundamine (50 h, mis
jaguneb 2 aasta peale), materjalide trükkimine (2018. ja 2019. a.) ning 3 teeviida valmistamine (2018).

Tegevuse või objekti detailandmed
Hinnapakkumus(ed):

Vestmint_hinnapakkumine - Soonlepa
Arenduskeskuse MTU.pdf

Tegevuse või investeeringuobjekti asukoha andmed
Investeeringuobjekti aadress
Objekti aadress
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Soonlepa küla,
Soonlepa

Põhiaadress
Jah

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet
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Eelarve
Jrk nr

Kulurida

Ühik

1

reklaammat komplekt
erjalide
valmistami
ne

Ühikute arv Käibemaks Netomaksu Maksumus Esialgne
u määr
mus
käibemaks abikõlblik
uga
summa
1.00 20%
1540.00
1848.00
1848.00

Kokku

Tegevuse toetuse summa
Käibemaks on toetatav: Jah
Tegevuse esialgne abikõlblik summa: 1848.00
Toetuse määr: 60.00%
Tegevuse toetuse summa: 1108.80

1540.00

1848.00

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet
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4. Tegevuse "Korraldamine/läbiviimine: esinejad" andmed
Tegevuse liik: Põhitegevus
Objekti liik: Üritus
Tegevuse eesmärk: Soonlepa karjamõisa esinejate tasud
Objekti kirjeldus: Soonlepa karjamõisas esinejad-artistid 2 aasta jooksul, 6 inimest a' 175 eurot. Võivad
olla muusikud, näitlejad, jutuvestjad jt – täpne programm selgub arengukoostöös ühise kavandamise
käigus.

Tegevuse või objekti detailandmed
Hinnapakkumus(ed):

esinejate_tasude_kalkulatsioon_Leader_Soonlepa_
2018_2019.pdf

Tegevuse või investeeringuobjekti asukoha andmed
Investeeringuobjekti aadress
Objekti aadress
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Soonlepa küla,
Soonlepa

Põhiaadress
Jah

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet
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Eelarve
Jrk nr

Kulurida

Ühik

1
Kokku

esinejad

tk

Ühikute arv Käibemaks Netomaksu Maksumus Esialgne
u määr
mus
käibemaks abikõlblik
uga
summa
6.00 20%
875.00
1050.00
1050.00
875.00
1050.00

Tegevuse toetuse summa
Käibemaks on toetatav: Jah
Tegevuse esialgne abikõlblik summa: 1050.00
Toetuse määr: 60.00%
Tegevuse toetuse summa: 630.00

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet
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Lisadokumendid
Faili nimi
Dokumendi liik
HKK
Taotlusvorm
taotlusvorm_Soonle
pa.pdf
taotluse_eelarve_S Muu
oonlepa.pdf

Selgitus
Hiidlaste Koostöökogu taotlusvorm
projekti eelarve

Kinnitused
• Olen teadlik, et toetusesaajate andmed avaldatakse PRIA kodulehel ning uurimis- ja
auditeerimisorganid võivad liidu finantshuvide kaitsmise eesmärgil isikuandmeid töödelda
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 artikkel 111, 112 ja 113).
• Annan nõusoleku otsuse teatavaks tegemiseks elektroonilise kättetoimetamisega
põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris olevale e-posti aadressile.
• Olen teadlik, et kui plaanin teha tegevusi, mis vastavad määruse (EL) 1303/2013 art 71
nõuetele (investeeringud), on tegevuse järelevalveperiood 5 a, juhul kui taotleja ei ole VKE, või
on taotlejaks riigiasutus, sh KOV ja riigiomanduses olev organisatsioon või organisatsioon, kus
omanike/asutajate/liikmete hulgas on üle poole riigi (sh KOV) esindajaid.

