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ÜHISPROJEKTI TEGEVUSKAVA

1. Taotleja andmed
1.1. Ärinimi
1.2. Registrikood
1.3. Tegevuskava
elluviimise periood

Tori Vallavalitsus
77000341

Märgitakse sama ajavahemik, mis
on märgitud projektitoetuse
taotluse avaldusel (24-48 kuud).

01.01.2021 – 31.12.2022

2. Ühisprojekti andmed
2.1. Ühisprojekti nimetus
Märgitakse sama nimetus, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel.

Tori valla laulu- ja tantsupidu
2.2.

Ühisprojekti eesmärgid
Kirjeldatakse projekti peamist eesmärki ja kuidas projekt suurendab ühistegevust ja/või
aitab kaasa ühistegevusele. Eesmärgid ja tegevussuunad avalikustatakse kohaliku
tegevusgrupi veebilehel.

2.3.

Projekti otseseks eesmärgiks on kaasatud ja tugevad kogukonnad Tori piirkonnas ja
koha tuntuse tõstmine eestimaalaste ja Eestimaa külaliste seas. Projekti raames
viiakse läbi Tori valla laulupidu ja tantsupidu. Selle õnnestumiseks on vaja
aktiviseerida veelgi Tori piirkonna ettevõtjaid, erinevaid seltse ja seltsinguid
koostööle Tori Vallavalitsusega eesmärgiga arendada ja välja töötada hästi toimiv
ja piirkonnale tuntust juurde toov üritus, et seeläbi arendada piirkonna atraktiivsust
külastussihtpunktina.
Ühisprojekti AJAKAVA ja TEGEVUSED
Vajadusel lisada ridu

Ajakava

Tegevuse kirjeldus

Märgitakse kavandatud
tegevuskava elluviimise
perioodil kuu või kvartali
täpsusega.

Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke tegevusi, mis
on otseselt seotud ühisprojekti eesmärkide saavutamisega.

I kvartal
2021
(Alates 1.jaanuar)

I kvartal
2021

Ettevalmistustööd ürituseks. Moodustatakse tantsupeo
läbiviimise meeskond, kes viib läbi 2 koosolekut, kus jagatakse
vastutavad ülesanded ja määratakse kõikide partnerite tegevusala
ja vastutus.
Tehakse hinnapakkumistele.
Toimub ringijuhtide ja õpetajate ühiskoosolek, antakse suunised
ja tehakse ettepanekuid üritusel esitatava repertuaari kohta.
Töötatakse välja ja kinnitatakse 2020 aasta tantsupeo
tunnuslause.
Tantsukollektiivid alustavad proovidega

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

II kvartal
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IV kvartal
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I kvartal
2022

II kvartal
2022
III kvartal
2022
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Tehakse eelkokkulepped valgustehnika, lava ning helitehnika
rendiks.
Toimub Tori valla tantsupidu.
Arvete tasumised.Vahearuannete tegemine ja esitamine
Peale üritust viiakse läbi meeskonna koosolek, kus analüüsitakse
lõppenud üritust ja tehakse ettepanekuid järgneva ürituse
läbiviimiseks.
Ettevalmistustööd 2022 aasta ürituse toimumiseks,
moodustatakse laulupeo meeskond
Toimub ringijuhtide ja õpetajate ühiskoosolek, antakse suunised
ja tehakse ettepanekuid laulupeol esitatava repertuaari
kohta.Töötatakse välja ja kinnitatakse 2021 aastal toimuva
laulupeo tunnuslause.
Taidluskollektiivid alustavad proovidega
Eelkokkulepped valgustehnika, lava ning helitehnika rendiks.
Toimub Tori valla laulupidu.
Arvete tasumised.Vahearuannete tegemine ja esitamine
Peale tunnusüritust viiakse läbi meeskonna koosolek, kus
analüüsitakse lõppenud üritust

Ettevalmistustööd lõpparuandeks.
Esitatakse lõpparuanne.
Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast
mõjust tegevuspiirkonnale

IV kvartal
2022

2.4.

2.4.1. Ülevaade olemasolevast olukorrast, kitsaskohast, probleemist
Laulu- ja tantsupeo projekt, kui kogukonda ühendav ja tugevdav tegevus peab jätkuma.Meie vallas
on laul ja tants olnud alati kõrgelt hinnatud ja laulu- ning tantsukollektiive leidub igas suure valla
piirkonnas.Kuna soovime oma projekti suunata eelkõige noorte hüvanguks ning nende silmaringi
laiendamiseks ja juurdekasvav põlvkond laieneb kiirelt, siis vajavad eriti nemad kaasamist ja
õpetamist, täiskasvanutega üheskoos folklooripidudel esinemist. Sellega aitame kaasa „meie
kodukohatunde“ tekitamisele.
2.4.2. Ühisprojekti tulemuste kirjeldus
Projekt „Tori valla laulu- ja tantsupidu“ on valla laulu- ja tantsupeole andnud olulise lisaväärtuse,
mis on samas nii tähtis piirkonna inimestele, parandades nende elukvaliteeti. Välja on töötatud hästi
toimiv ja palju tuntust toov üritus, mis arendab Tori valla atraktiivsust külastussihtpunktina.
Kogukonna rahvale on väga oluline laulu- ja tantsupidude rahvuslik traditsioon ja ühistunne, mida
kannavad peomeeleolu, isamaalised laulud ja rahvariided. Noored inimesed, kes ei pea tänapäeval
kultuuri nii oluliseks ja suhtuvad sellesse leigelt, tunnevad rõõmu olla peol koos oma sõpradega ja
pereliikmetega ning saavad peomeeleolu jagada oma külalistega.
2.4.3. Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale
Tori vallavalitsus koostöös allasutuste ja seltsidega on seda meelt, et jätkata veelgi süvenenumalt
eripärasuse otsimist , mis tõstaks valla nähtavust ja looks rohkem põhjuseid Tori valla
külastamiseks, piirkonnas ettevõtlusega tegelemiseks ja elamiseks. On vaja leida prioriteetsuse
alusel sihtgrupid, määrata eesmärgid ja töötada välja atraktiivne bränd ning pakkuda välja
tegevused seatud eesmärkide teostamiseks. Põhisõnum peab kõlama, et Tori piirkond on
miljööväärtuslik koht, kus on vajalikud teenused, vaba aja veetmise kohad ja arenev ettevõtlus.
Edaspidi on kindlasti vaja töötada välja strateegia, mis oleks väga tugevaks aluseks edasistele
projektidele, pakkudes piirkonnale sobivaid lahendusi, mis aitavad kaasa elukeskkonna
parandamisele. Sellise strateegia olemasolu võimaldaks vallal keskenduda objektidele, mis tõstaks
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elukeskkonna väärtust ja teeks Tori valla atraktiivsemaks elukohana nii kohalikele kui võimalike
tulevaste elanike seas.

Projektitoetuse TAOTLEJA ja PARTNERI(TE) ülesannete kirjeldus
ühisprojektis

2.5.

Vajadusel lisada ridu

Taotleja ja partneri(te) nimed

Ülesannete kirjeldus
Kirjeldatakse ühisprojekti osapoolte ülesanded
võimalikult detailselt.

Taotleja Are Vallavalitsus

Partner MTÜ Are Sõbrad

Projekti läbiviimine ja selle eest vastutamine,
läbi projekti vahendite tellimine ja tasumine,
projektiga kaasnev raamatupidamine, projekti
tegevuse järgimine ja aruandluse läbiviimine
ja esitamine
MTÜ Are Sõbrad vastutavad laulupeo- ja
tantsupeo rongkäigu läbiviimise eest.
MTÜ Are Sõbrad liikmed vastutavad enne
üritusi peoplatside korrashoiu eest ja peale
üritusi järelkoristuse eest
MTÜ Are Sõbrad tasuvad osa ürituste
reklaamikuludest

3. Ühisprojekti EELARVE
Märgitakse tegevuste eelarve kululiikide kaupa, millele taotletakse toetust
Vajadusel lisada ridu

3.1.

Toetatav tegevus

Kirjeldatakse detailselt kululiikide kaupa
Tegevus 1
Rent (helitehnika, mobiilne lava ja valgustehnika)

3.2.

5999,64
Kokku: 5999,64

eurot
eurot

Projektijuhi kulu

Täidetakse juhul, kui taotletakse toetust projektijuhtimisele. Kokku ei tohi ületada 20%
rea 3.2 KOKKU summast. Ühe töötunni brutotöötunni tasu ei tohi ületada 10 eurot
töötunni kohta
Projektijuhi töötasu (otsene personalikulu)
0,00
eurot
Arvutamise alused:
Tundide arv
0,00
tundi
Brutotöötasu
0,00
eurot/1tund
Brutotöötasu kokku
0,00
eurot
Tööandja kulu
0,00
eurot

3.3.

Kaudsed kulud

Arvutatakse kuni 15% projektijuhtimise otsesest personalikulust
Kaudsed kulud

3.4.

0,00

eurot

0,00

eurot

Toetatav investeeringuobjekt
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Kokku: 0,00

eurot

Vabatahtlik tasustamata töö

3.5.

Mitterahaline omafinantseering on tegevuse elluviimiseks või investeeringu tegemiseks vajalik
projektitoetuse taotleja tehtud vabatahtlik tasustamata töö (ehk taotleja omafinantseeringu osa).
Märgitakse projektitoetuse avalduse realt 11.2.
Töö kirjeldus:
0,00
eurot
Arvutamise alused: Mitterahaline omafinantseering võib moodustada kuni 9% mitterahalise
omafinantseeringuga seotud toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest
Tundide arv
0
tundi
Tunnitasu (maksimaalselt 4 eurot/tund)
0,00
eurot
Tundide arv masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades
0
tundi
Tunnitasu masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades
0,00
eurot
(maksimaalselt 8 eurot/tund)
Tunnitasu kokku
0,00
eurot

KULUD KOKKU 5999,64

Nimi ja
registrikood
MTÜ Are Sõbrad

eurot

Esindaja nimi

Kontaktandmed

Allkiri

Vilja Alamaa

valamaa@hot.ee
5105498

digiallkiri

4. Ühisprojektis osalevate PARTNERITE andmed
Kinnitan, et tegevuskaval esitatud andmed on õiged
Taotleja esindaja nimi
Taotleja esindaja allkiri
Tegevuskava allkirjastamise
kuupäev

Lauri Luur
digiallkiri
04.05.2020

