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Eesti Põllumajandusmuuseumi teenuste hinnakiri 

alates 25.03.2019 
  
1. Muuseumi pääsmed 

Täiskasvanu                   4 € 

 

Sooduspääsmed:   

Õpilased                           2 € 

Üliõpilased, pensionärid, ITIC kaardi omanikud  3 € 

 

Perepääse                           10 € 

(kaks täiskasvanut ja kuni 18.a lapsed) 

 

Ühe näituse külastus        2 €    

 

Näitused: 
 Põllumajanduse ja maaelu areng Eestis läbi sajandite 

 Lina meie igapäevaelus 

 Linnukasvatus Eestis 

 Mesindus Eestis 

 Avatud fondi näitus “Avasta ja imesta!” 

 Eesti Künniselts 25 

 Rukkiküün 

 Kuldne õlg ja põnev kasetoht meie kodus 

 Põllumajandustehnika fondinäitus (k.a. väljapanek naised põllumajanduse 

mehhaniseerimisel) ja Põllumajandustehnika näituseväljakul  

 Talurahva veovahendid 19. sajandi teisest poolest 20. sajandi alguseni 

 Eesti Põllumajandusmuuseum Ülenurme mõisa kultuuripärandi säilitajana 

 Aardla polder. Ühe suurehituse lugu 

 Ajutised näitused 

 

2. Lauda külastus  (1.oktoober- 30. aprill)  1 €/ osaleja 

 

3. Giiditeenus (ettetellimisel) 
Koolieelikute, õpilaste, üliõpilaste grupp   10 €  

Täiskasvanute grupp   20 €  

Võõrkeeles (inglise, vene, saksa)   30 €   

Grupi suurus  kuni 30 inimest. 

Ettetellimisel pakume grupile toitlustust. 

 

4. Tasuta sissepääs: 
 Kaheksa-aastased ja nooremad lapsed (v.a. haridusprogrammid) 

 Laste gruppi saatvad õpetajad (eelkooliealistel lastel üks saatja iga 8 lapse kohta,   

õpilastel üks saatja iga 10 õpilase kohta) 

 Muuseumitöötajad töötõendi, Muuseumiühingu või ICOMi liikmepileti esitamisel 

 Turismigrupi saatja ja bussijuht 



 

 Raske või sügava puudega isik ja tema saatja 

 Kuni  16-aastane puudega isik ja tema saatja 

 Õigusvastaselt represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud represseeritu 

tunnistuse esitamisel 

 Lastekodu lapsed 

 

5. Tasuta külastuspäevad 
1. mai – Maaturismi ettevõtete avatud uste päev 

 18. mai – Rahvusvaheline muuseumipäev 

 Muuseumiöö (kell 18.00-23.00) 

1. juuni  – Lastekaitsepäev (kuni 16-aastastele) 

 2. juuli – Eesti Põllumajandusmuuseumi sünnipäev 

21. juuli – Avatud Talude Päev 

 

6. Hobu- ja ponisõidud 
Hobusõit    3 € /osaleja  

Ponisõit (lapsed kuni 30 kg saavad sõita ka ratsa) 3 € /osaleja                                                                                                       

  

Ponisõit (väljaspool muuseumi)  Hind kokkuleppel  

Hobusõit (väljaspool muuseumi)  Hind kokkuleppel  

 

7. Haridus- ja tähtpäevaprogrammid  
 Haridusprogrammides- ja tähtpäevaprogrammides osalemine eelregistreerimisega. 

 

7.1. Haridusprogrammid muuseumis 
Viljaterast leivani      kestus 1,5 tundi 4 €/ osaleja 

Maagiline mesi     kestus 1,5 tundi 4 €/ osaleja 

Milleks muna?     kestus 1,5 tundi 4 €/ osaleja 

Lina meie igapäevaelus   kestus 1,5 tundi 4 €/ osaleja 

Avastades kartulit     kestus 1,5 tundi 4 €/ osaleja 

Toiduvalmistamise kursus    kestus 1,5 tundi 15 €/ osaleja 

Vanaaja kokakunst lõkketulel    kestus 2,5 tundi 8 €/ osaleja 

Hiina kalendri teemaprogramm    kestus 1,5 tundi 4 €/ osaleja 

Hobuse jõust hobujõuni (mehhaanika)   kestus 1,5 tundi 10 €/ osaleja 

Sepakunsti saladused   kestus 1 tund 5 €/ osaleja 

Sepatöö kursus   kestus 6 tundi 70 €/ osaleja 

Puidust mööblieseme restaureerimine  kestus 15 tundi 100 €/ osaleja 

Pikuti ja risti - puidu õppetunnid    kestus 1,5 tundi 5 €/ osaleja 

Seemnest suureks   kestus 4,5 tundi 12 €/ osaleja 

Taimetark - kevadised tööd ürdiaias   kestus 1,5 tundi 4 €/ osaleja 

Taluloomadega sõbraks   kestus 1,5 tundi 4 €/ osaleja 

Hobusega sõbraks   kestus 1,5 tundi 4 €/ osaleja 

 

7.2. HARIDUSPROGRAMMID (väljapool muuseumi) 
Haridusprogramme on võimalik tellida ka muuseumist väljapoole. Haridusprogrammi 

hinnale lisandub transpordi- ja materjalikulu. 

 

7.3. Tähtpäevaprogrammid 
 Sõbrapäev 

 Vastlapäev 

 Karjalaskepäev 

 Lihavõtted  

 Jüripäev 



 

 Suvistepüha 

 Mardipäev 

 Kadripäev 

 Jõuluprogramm  

 

Tähtpäevaprogrammide hinnad avaldatakse muuseumi kodulehel. 

Osalemine eelregistreerimisega. 

 

8. Laste sünnipäevaprogramm   50 € 
Vanusegrupp: 3-12 eluaastat  

Kestus:  2 tundi 

Osalejate arv: kuni 20 last 

Korraldame sobiva sünnipäevaprogrammi vastavalt soovidele. 

 

Hinnale lisandub ruumikasutus!  

(vt. punkt 14) 

 

Lisatasu eest saab tellida ruumide kaunistamist, poni- või hobusõitu, meisterdamist ja 

toitlustust (erimenüü lastele). 

 

9. Pulmade kombetalitus 
Pulmakombestiku tutvustamine ja pruutpaarile esimesed kooselu katsed  80 € 

Kestus: 1 tund 

 

Lisaks on võimalik tellida sepikojas sepistamist koos sepaga  35 € 

(Hind sisaldab ka eelnevat proovitundi) 

 

10. Pulmatseremoonia läbiviimine  hind kokkuleppel 
Abielu registreerimiseks ja jätkupeoks ruumide kasutamise võimalus, 

Toitlustamise võimalus 

 

11. Suurüritused  
Suurürituste ja ühekordsete ürituste hinnad avaldatakse enne ürituse toimumist. 

 

12. Kursused  
Kursused toimuvad ettetellimisel. 

 

12.1. Puidukursused  

 Puidust kulp või leemelusikas   kestus 6 tundi 10 € / osaleja 

 Puidust mööblieseme restaureerimine   kestus 15 tundi 100 €/ osaleja

  
 Grupi suurus 5-8 inimest 

 

 Mööbli restaureerimise teenus      hind kokkuleppel 

 

12.2. Sepakursused 

 Lühikursus   kestus 1 tund 10 €/ osaleja 

(alates 14. eluaastast) 

  Ühepäevane kursus   kestus 7 tundi 70  €/ osaleja 

(täiskasvanutele) 

  Kahepäevane sepakursus  kestus 12 tundi  130 €/ osaleja 

(täiskasvanutele) 

 



 

Rohkem kui 3 päeva tellimisel soodushind. 

Grupi suurus kuni 2 inimest 

  

12.3. Toiduvalmistamise kursused 

 Rukkileiva valmistamise kursus     kestus 2,5 tundi  15 €/ osaleja  

 Osaleja saab kursuse lõpus kaasa omavalmistatud leiva, juuretise, retsepti ja võinoa. 

 Karaski valmistamine kursus  kestus 2 tundi 15 €/ osaleja  

 Kursuse käigus valmistatakse soolast ja magusat karaskit ning võid. Kursuse lõpus 

maitstakse karaskit ja võid ning juuakse teed. Iga osaleja saab kaasa karaskite retseptid. 

 Kringli valmistamine kursus kestus 2 tundi 15 €/ osaleja 

    Kursuse käigus valmivad soolane ja magus kringel, mida kohapeal maitstakse.  

 Iga osaleja saab kursuse lõpus kaasa kringlite retseptid ja omavalmistatud võinoa 

 Küpsiste (rukki-, linajahu jne) valmistamise kursus  kestus 1,5 tundi 15 €/ osaleja 

 Kursuse käigus õpitakse valmistama erinevaid küpsiseid (nt. rukki – ja linajahust). 

Küpsiste küpsemise ajal õpitakse valmistama küpsisepakendit. Maitstakse küpsiseid ja 

juuakse teed. Iga kursusel osaleja saab kaasa küpsiste retsepti. 

 Erinevate eesti rahvustoitude valmistamise kursused  kestus 1,5-2 tundi  15 €/ osaleja 

Valmistatavad toidud on erinevad ja sellest sõltub ka ajakulu. Kursused kuulutatakse 

eelnevalt välja muuseumi kodulehel. 

 Muuseumi kokakooli sarja kursused  kestus 1-1,5 tundi 5 €/ osaleja 

 Muuseumi kokakooli sarja kursused toimuvad tähtpäevade eel ja ajakulu sõltub 

valmistatavast toidust. Kokakooli toimumine ning täpne sisu kuulutatakse välja 

muuseumi kodulehel.  

 

12.4. Taaskasutusprogrammid 
 Vanapaberist ise tehtud õnnitluskaart, kinkekott, parkimiskell jms  10€/ osaleja 

 kestus 4 tundi   

 Munarestidest süüteroosi tegemine tule algatamiseks kestus 2 tundi  5 €/ osaleja 

 Küünalde valmistamine ja kaunistamine  kestus 1 tund 4 € / osaleja 

 Taaskasutatud tekstiilist helkur  kestus 1 tund 3 €/ osaleja 

    
Grupi suurus 5-20 inimest 

 

13. Meisterdamine 
 Hällilapse kaitsenukk (eesti lapse unenäopüüdja)  kestus 1 tund  3 €/ osaleja 

 Lõngadest paelte punumine  kestus 1 tund   2 €/ osaleja 

 Tekstiilist väikese koti kaunistamine  kestus 1 tund   3 €/ osaleja 

 Tekstiilist suure koti kaunistamine  kestus 1 tund   5 €/ osaleja 

 Nõelvilditud kuumaalus/pilt   kestus 1 tund  3 €/ osaleja 

 Puidust pulgaloomade valmistamine  kestus 1 tund   1 €/ osaleja 

 Võinoa voolimine  kestus 1 tund  3 €/ osaleja 

 Puulusika voolimine  kestus 2 tundi   5 €/ osaleja 

 Puidust kuumaalus  kestus 2 tundi   5 €/ osaleja 

 Puidust lõikelaud  kestus 1 tund   8 €/ osaleja 

 Puidust mänguauto  kestus 1 tund   4 €/ osaleja 

 Puidust pannilabidas  kestus 1 tund  3 €/ osaleja 

 Puidust medaljon  kestus 1 tund   2 €/ osaleja 

 Lindude pesakast /söögimaja  kestus 1 tund   10 €/ osaleja 

 

Grupi suurus 5 – 20 inimest 

 

  Sihtasutusel Eesti Maaelumuuseumid on õigus koostada ja läbi viia ühekordseid kursusi 

ja programme, mis on välja töötatud lähtudes kliendi soovidest ja vajadustest.  



 

 

14. Ruumide kasutamine 
Tunnihinnad kuni 17.00, alates 17.00 ja nädalavahetusel 

Hind sisaldab majanduskulu (vesi, elekter, koristamine) ja käibemaksu. 

 

 Häärberi rõdusaal (kohti kuni 40) 

 Eraisikutele ja õppeasutustele 18 €/25 €/h  

 Asutustele 20 €/ 28€/h  

 

 Häärberi saal (kohti kuni 100) 

 Eraisikutele ja õppeasutustele 25 €/35 €/h 

 Asutustele 30 €/40 € 

 

 Õpikoda (kohti kuni 30) 

Eraisikutele 12 €/15 €/h  

Asutustele 15 €/18 €/h  

 

 Piknikuplatsi kasutamine 

Eraisikutele 12 €/15 €/h  

Asutustele 15 €/18 €/h  

Piknikuplatsil on rentijale kasutamiseks lauad ja pingid, grillimisalus, lõkkepannid.  

 

Turismiinfokeskuse, leivatare, areeni  ja teiste ruumide kasutamise tasu 

erikokkuleppel. 

 

Lisateenused (eelneval kokkuleppel):  

 gruppide toitlustus; 

 lauanõude kasutus;  

 seminari- ja konverentsiteenus;  

 ruumide kujundamine tähtpäevadeks; 

 trükiste kujundamine ja failide ettevalmistamine trükiks. 

 

15. Kogude kasutamine 
Digitaliseerimine 

Skaneerimine 1 kaader  1 € 

Museaali filmimine teaduslikel eesmärkidel 4 €     

Museaali filmimine kommertseesmärkidel 16 € 

NB! Museaali andmete publitseerimisel on avaldaja kohustatud viitama muuseumi kogule 

ja annetema publikatsioonist 2 eksemplari muuseumile. 

 

Sihtasutusel Eesti Maaelumuuseumid on õigus teha hinnakirjas muudatusi ja 

sõlmida erikokkuleppeid. 
 

 

KÕIK HINNAD SISALDAVAD KÄIBEMAKSU. 


