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Teenus Ühik Hind 
Pääsmed   

Täiskasvanu tk 5 € 

Sooduspääse (õpilane, üliõpilane, pensionär, ITIC õpetaja 
kaardi omanik) 

tk 3 € 

Perepääse (2 täiskasvanut ja 16.a ja nooremad lapsed) tk 10 € 

Eesti lasterikaste perede perekaardi esitamisel perepääse tk 5 € 

Eesti Maaelumuuseumide ühispääse1   

Täiskasvanu tk 11 € 

Sooduspääse (õpilane, üliõpilane, pensionär, ITIC õpetaja 
kaardi omanik) 

 
tk 

 
7 € 

Perepääse tk 22 € 

Tasuta sissepääs   

8-aastased ja nooremad lapsed  tk tasuta 

Laste gruppi saatvad õpetajad (eelkooliealistel lastel 1 saatja 
iga 8 lapsed kohta, õpilastel üks saatja iga 10 õpilase kohta) 

 
tk 

 
tasuta 

Teiste muuseumide töötajad (tõendi esitamisel) tk tasuta 

Eesti Muuseumiühingu liikmed (liikmepileti esitamisel) tk tasuta 

ICOM-liikmed (liikmepileti esitamisel) tk tasuta 

Ajakirjanikud (pressikaardi esitamisel) tk tasuta 

Laste- ja turvakodude ekskursioonigrupid tk tasuta 

Turismigrupi saatja ja bussijuht tk tasuta 

Raske või sügava puudega isik (tõendi alusel) ja tema saatja tk tasuta 

16. aastane või noorem puudega laps (tõendi alusel) ja tema 
saatja 

tk tasuta 

Õigusvastaselt represseeritud ja represseerituga 
võrdsustatud isikud represseeritu tunnistuse esitamisel 

 
tk 

 
tasuta 

18. mai - Rahvusvaheline muuseumipäev2  tk tasuta 

Giiditeenus3   

Giiditeenus eesti keeles kord 30 € 

Giiditeenus võõrkeeles (inglise, vene, saksa) kord 40 € 

Haridusprogrammid lastegruppidele4   

Viljaterast leivani, 1,5 tundi osaleja 5 € 

Maagilised mesilased, 1,5 tundi osaleja 5 € 

Milleks muna?, 1,5 tundi osaleja 5 € 

Kiudtaimed meie igapäevaelus, 1,5 tundi osaleja 5 € 

Avastades kartulit, 1,5 tundi osaleja 5 € 

Kodu ja loom, 1,5 tundi osaleja 5 € 

Villakera-kullakera, 1,5 tundi osaleja 5 € 

Hobuse jõust hobujõuni (al. 8. klass), 1,5 tundi osaleja 5 € 

Mardi- ja kadrikombed, 1,5 tundi osaleja 5 € 

Vastlatrall, 1,5 tundi osaleja 5 € 
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Muuseumi Kukeharja kokakool, 1,5 tundi osaleja 5 € 

Jõulukombed, 1,5 tundi osaleja 9 € 

Haridusprogrammid väljaspool muuseumi 0,5-1,5 h kokkuleppel 

Haridusprogrammid täiskasvanutele 0,5-1,5 h kokkuleppel 

Sünnipäevad   

Laste sünnipäevaprogramm (3-12.a., kuni 20 last)5 2 h 100 € 

Täiskasvanute sünnipäevaprogramm kokkuleppel kokkuleppel 

Pulmade kombetalitus (valikud)   

Kombetalitus 1: vanade pulmakommete tutvustamine, 
pruudi ja peigmehe järelekatsumine 

 
0,5 h 

 
80 € 

Kombetalitus 2: Peigmehe töökatse – peigmees valmistab 
sepa juhendamisel muuseumi sepikojas külaliste juuresolekul 
tarbeeseme, mille kingib pruudile. Peigmees peab käime 
ohutuse tagamiseks eelnevalt töökatset harjutamas. 

 
 

0,5 h 

 
 

50 € 

Kombetalitus 3: kombetalitus ja töökatse sepa juures 1 h 120 € 

Pulmatseremoonia läbiviimine (abielu registreerimine, 
ruumid jätkupeoks, toitlustus) 

 
kokkuleppel 

 
kokkuleppel 

Ruumide kasutamine   

Häärberi rõdusaal (30-40 inimest, projektor, ekraan, 
pabertahvel) 

 
1 h 

 
30 € 

Häärberi suur saal (70-90 inimest, projektor, ekraan, 
pabertahvel) 

 
1h 

 
40 € 

Õpikoda (20-30 inimest) 1 h 20 € 

Piknikuplats (40-50 inimest, katusealune, lauad, pingid) 1 h 25 € 

Kohvik, leivatare, areen, territoorium, muud ruumid 1 h kokkuleppel 

Sepakursused (al. 14. eluaastast)   

Lühikursus, 3 tundi osaleja 50 € 

Sepakursus, 7 tundi osaleja 100 € 

Sepakursus, 14 tundi osaleja 180 € 

Kogude kasutamine   

Mustvalge paberkoopia, faili väljatrükk, A4 lk 0,30 € 

Mustvalge paberkoopia, faili väljatrükk, A3 lk 0,50 € 

Värviline paberkoopia, faili väljatrükk, A4 lk 0,50 € 

Värviline paberkoopia, faili väljatrükk, A3 lk 0,80 € 

Digikoopia dokumendist, 600/800 dpi, TIFF lk 3 € 

Digikoopia fotost, 600/800 dpi, TIFF tk 3 € 

Audiovisuaalse materjali kopeerimine  tk 1 € 

Arhiivisäiliku digiteerimine pdf-failiks 300 dpi tk 3 €+0,25 €/lk 

TIFF-faili töötlemine ja kujundustöö 1 h 15 € 

Teenused annetajatele tema annetatud materjalidega 
seotud, teistele mäluasutustele 

  
tasuta 

Museaali laenutus ööpäev 20 € 
 
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.  
 
SA Eesti Maaelumuuseumidel on õigus teha hinnakirjas muudatusi ja sõlmida erikokkuleppeid. 

1 Ühispääse võimaldab sissepääsu 6 kuu vältel alates ühispääsme väljastamise kuupäevast Eesti 
Põllumajandusmuuseumi, C.R. Jakobsoni Talumuuseumi Kurgjal ja Tori Hobusekasvandusse.  
Ühispilet ei kehti muuseumide tasulistel suur- ja erisündmustel. Ühe inimese ühispääse on 
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personaalne. 
2 Välja arvatud turismigrupid ja tellitud/eelbroneeritud sündmustel osalejad 
3 Lisandub pääsme hind 
4 Osalemine eelregistreerimisega 
5 Hinnas  sisaldub ruumide rent 2 h ja juhendatud tegevus vastavalt valitud teemale 1h. Lisatasu 

eest saab tellida ruumide kasutust pikemaks kui 2 h, ruumide kaunistamist, lisategelus  ja 
toitlustust (erimenüü lastele). Rohkem kui 20 lapse osalemine erikokkuleppel. 

 
 


