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MUHU  MUUSEUMI ARENGUKAVA  

aastateks 2015–2020 

 

 
MISSIOON  

 

Muhu Muuseum on saare pärandkultuuri uurimise ja säilitamise keskus, muhu 

identiteedi hoidja ja tugevdaja. Muuseum uurib sügavuti Muhu valla (kihelkonna) 

ajalugu ja kultuuri, kogub ja säilitab sellega seonduvat materiaalset ja vaimset 

pärandit ning tutvustab seda muuseumi väljapanekute ja nüüdisaegsete 

museoloogiliste vahendite abil.  

Olla kasulik kodus ja nähtav kodusaarest kaugemal – teenindada koduvalla elanikke 

oma tegevusalal ja tutvustada Muhu saart nii kodu- kui välismaal. 

 

VISIOON 

 

Aastaks 2020 on Muhu Muuseum jätkusuutlik ja hästi toimiv organisatsioon, mille 

töötulemused on kvaliteetsed ja professionaalsed. Muhu Muuseum on jätkuvalt 

populaarne külastuse sihtkoht. Muuseum on laiendanud oma haaret mitmete 

objektidega ja tegevustega Väikesest väinast Suure väinani. Muuseumis töötavad 

mitmekülgselt haritud, algatusvõimelised ja korralikult motiveeritud inimesed. 
 
 

VÄÄRTUSED 

 

Tegevuse põhialuseks on autentsed museaalid – nende mõtestatud kogumine, kestlik 

säilitamine, teaduslik läbitöötamine ja atraktiivne eksponeerimine-tutvustamine. 

Ühtsus mitmekesisuses – muuseumi kõik tegevusvaldkonnad (sh. teadustöö) on 

tihedalt lõimitud ja üksteist toetavad. 

Mõistlik tasakaal ja koostöö  uurimistöö  ja meelelahutusliku tegevuse vahel – 

museaalid ja muuseumi teadmised aitavad luua sisukaid meelelahutuslikke sündmusi 

ning meelelahutuslikud sündmused muudavad muuseumi atraktiivsemaks ja 

tutvustavad muuseumis säilitatavaid asju ja teadmisi. 

Koostöövalmidus ja avatus nii kogukondlikus, üleriigilises kui ka rahvusvahelises 

ulatuses, osalemine mitmesugustes sotsiaalsetes võrgustikes. 

Konservatiivne innovaatilisus – püsiväärtusi ja traditsioone hülgamata paindlik 

kaasaminek sotsiaalsete arengute ja tehnoloogiliste uuendustega. 

Töötajate usaldusväärsus ja professionaalsus. 

 

 

KAJASTUS TEISTES ARENGUKAVADES 

 

“21. sajandi Eesti muuseumid. Arengu põhisuunad 2006–2015” 
Arengu põhisuundade tekstiosa on lähtealuseks muuseumidele oma arengukavade 

koostamisel. 

 

“Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020” 
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33.1 Riiklik prioriteet on kultuuripärandi väärtustamine terviklikult – vaimne ja 

aineline pärand ei ole lahutatud ning kultuurimälestiste objektipõhine kaitse on 

laienenud keskkonna ja konteksti väärtustamisele. Muinsuskaitse valdkonda 

mõistetakse lisaks kultuuri järjepidevuse hoidmisele ka säästva arengu osana ja 

majandusliku eelisena, sh kultuuriturismi olulise osana. 

Kogu punkt 34, sealhulgas 

34.3 Riik toetab muuseumidesse kogutud teadmiste lahtimõtestamist ning avalikku 

kasutusse toomist, muuhulgas läbi kaasaegsete e-lahenduste ja kogude digiteerimise. 

Toimub muuseumikogude analüüs eesmärgiga, et eri muuseumide kogud 

moodustaksid üksteist täiendava kultuuriväärtusliku kogumi. Kogumistegevus on 

mõtestatud ja järjepidev. Museaale hoitakse nende pikaajalist säilimist tagavates 

tingimustes. 

 

“ Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020” 
68. Lääne-Eesti eripäraseid arenguvajadusi arvestades on muu hulgas vaja suuremat 

tähelepanu pöörata järgnevatele meetmetele ja tegevustele.[……] 

Selle kõrval tähtsustub eelkõige just Lääne-Eesti piirkonnas väikesaarte 

traditsioonilist kultuuri- ja looduspärandit[…]Regiooni turundamisel tervikliku 

turismisihtpiirkonnana ning piirkonna omapäraga seotud turismiteenuste arendamisel 

tuleb kestliku arenguvõime tagamiseks keskenduda enam puhkemajandussektori 

hooajalisuse vähendamisele ja uute turgude hõivamisele 

 

“Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava 2015-2018” 
Alalõigus “Muuseumid” käsitletakse Eesti muuseumide arenguid ja ohtude 

maandamiseks vajalikke tegevusi. 

 

“Eesti riiklik turismiarengukava 2014–2020” 
Kultuuriturismi arendamine. Eesti rikkalik ajaloo- ja kultuuripärand (hästi säilinud 

keskaegsed linnused, mõisad, Tallinna vanalinn, laulupeod jne) loob unikaalsed 

võimalused turismi arendamiseks Eesti erinevates piirkondades[---]Kultuuriturismi 

arendamise peamisteks tegevusteks on: 19 • Ajaloo- ja kultuuripärandil (sh linnused, 

mõisad, muuseumid, kirikud) põhinevate turismitoodete ja vajaliku turismitaristu 

väljaarendamine lähtuvalt kultuurihuvilise külastaja ootustest ja erihuvidest. 

 

“Saare maakonna arengustrateegia 2020”  
Turism on Saare maakonnas suur tööandja, oluline teeninduse ja kaubanduse 

sissetuleku allikas ning ühtlasi maakonda tutvustav-turundav ja selle ilmet kujundav 

majandusharu. 

 

„Muhu valla arengukava 2014 - 2020“  
16.   eesmärk: Tõstetakse Muhu saare külastuskeskkonna atraktiivsust 

17.   eesmärk: Kultuuripärand on hoitud ning huvilistele ligipääsetav 

19. eesmärk : Säilitatakse Muhu Muuseum kohaliku pärandkultuuri keskusena 

Alaeesmärgid: 

19.1. Muuseumi uue arengukava koostamine 

19.2. Koguva magasiaida rekonstrueerimine 

19.3. Muuseumi infopunkti rajamine Liiva pastoraadi hoonesse 

19.4. Muhu Muuseumile täiendavate  ekspositsioonipindade rajamine Muhu valla 

territooriumil. 

19.5. Kohviku ja poe käivitamiseks tingimuste loomine 
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19.6. Koostöö kõrgkoolidega   
19.7. Uue Muhu-teemalise püsinäituse koostamine 

36. eesmärk: Muhu on tuntud kui kohalikule kultuuri ja looduspärandile toetuv 

vääristurismi sihtkoht. 

 

 

 

LÜHIDALT AJALOOST 

 

Koguva küla sai populaarseks reisisihiks juba kirjanik Juhan Smuuli eluajal ja 

esimene ekspositsioon avati tema sünnikodus Tooma talus  kohe pärast kirjaniku 

surma 1971. aastal. 1973. aastal avati seal  Juhan Smuuli Muuseum praeguse 

Saaremaa Muuseumi filiaalina. 1979. aastal eraldati muuseumile 30,4 ha maad ja 

muuseum nimetati umber J. Smuuli Memoriaal- ja Koguva Vabaõhumuuseumiks. 

Alates 1990. aastast kannab muuseum Muhu Muuseumi nime ja on Muhu valla 

allasutus. 

Muuseumi lükkas käima Martin Kivisoo, kes tollase Saaremaa Koduloomuuseumi 

töötajana määrati 1972. aastal Koguva küla kaitsealuste hoonete kaitse volinikuks. 

1973. aastal asus muuseumis tööle Alviine Schmuul, kes juhtis muuseumi 1986. 

aastast alates. 2005. aasta algusest oli Muhu Muuseumi juhataja Kadri Tüür, 2010. 

aastast Lea Kuldsepp ning 2011. aasta sügisest juhataja kohusetäitjana ning 2015. 

aasta kevadest  juhatajana Meelis Mereäär. 

 

PÕHIANDMETE ÜLEVAADE 

 

Muhu Muuseum on juriidiliselt staatuselt Muhu valla allasutus (valla struktuuriüksus). 

Põhimuuseum asub Koguva külas Tooma, Koolielu ja Välja talus. Eraldi filiaalina 

töötab Eemu Veski Muhu valla Linnuse külas. 

Muuseumi koguterritoorium (kinnistute suurus) on 4,8 ha, millel asub 16 hoonet ja 

rajatist. Põhimuuseumi ekspositsioonipind on 652 m
2
, filiaali ekspositsioonipind  

sellest 10 m
2
.
  
 

Muuseumi kogudes on 1.01.2015 seisuga 12 323 museaali, neist MuIS-i sisestatud on 

11856. Suurimad on fotokogu (5170) ja arhiivkogu (dokumendid, raamatud, 

perioodika;  3742 säilikut). Esemekogus on 2468, teadusliku abimaterjali kogus 612, 

kunstikogus 331 säilikut. Hoidlate kogupindala on 299 m
2
. 

Muuseumis on 4,7 koosseisulist, aastaringset töökohta. Suvisel turismihooajal 

rakendatakse täiendavalt  4–5 hooajalist töötajat. 

Külastatavus on viimastel aastatel olnud umbes 15000 inimest aastas. Ligi 60% 

külastajatest on välismaalased. 

Viimaste aastate eelarve on järgmine: 

 

Aasta/eelarve Tulu kokku Sh tulu riigilt Kulud Sh investeeringud 

2013/ 96 831 96831 40770 +  600 

 

96831 5612 

2014/ 95 713 95713 40770 +1300  95713 10241 

2015/ 89 899 90399 40770 +  500 90399 10897 

 

Muuseumi majandustegevus koosneb piletimüügist, meenete ja trükiste müügist, 

giiditeenuse osutamisest muuseumis ja kogu Muhu saarel, ruumide ja õuealade 

rendist, kultuuriürituste tasulisest korraldamisest, õiguste müügist, trüki- ja 

paljundusteenuste osutamisest. 
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HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

 

MUUSEUMI TUGEVUSED 

 

Paiknemine väga väärtuslikus ja ainulaadses ajaloo- ja arhitektuurimälestises – 

Koguva külas. Koguva on pika traditsiooniga üldtuntud turismiobjekt ning suvine 

puhkeküla, kokkutulekute ja pulmade korraldamise koht, tuntud sadam kalameestele 

ning purjetajatele. 

Vajaliku taristu olemasolu ja kompaktsus. On head elektriühendused, veevärk, 

kanalisatsioon, parkla koos rajatistega külastajate heaks, tehnilised vahendid 

muuseumi territooriumide korrashoiuks, hea internetiühendus, automaatne 

tulekahjuhäiresüsteem jpm. 

Koguva pikk ja auväärne ajalugu võimaldab jutustada väga mitmesuguseid lugusid.  

Muhu rikas kultuuripärand annab ainest nii uurimistööks kui ka harivateks ja 

meelelahutuslikeks tegevusteks. 

Muhu Muuseumis on üle neljakümne aasta kogutud, uuritud ja säilitatud arvestataval 

hulgal Muhu vaimset ja materiaalset pärandit. On, mille baasil edasi uurida ja mida 

eksponeerida. 

Väljakujunenud spetsiifika, mis põhineb eelkõige muhu rahvariietel, rahvalauludel, 

tantsudel, käsitöötraditsioonidel, muhu murrakul, toidukultuuril, huumoril, sugupuude 

tundmisel ja kogukonnatundel. 

Suhteliselt stabiilne külastatavus. 

Stabiilne rahastus. Omateenitud vahendid moodustavad 35–38% aastaeelarvest. Valla 

toetust, ligi  15% eelarvest, kasutatakse valdavas osas muuseumi investeeringuteks. 

Aastaid on olnud võimalik kasutada kultuuriministeeriumi tegevustoetust, mis 

moodustab eelarvest 43–45%. Praegu on kehtiv kolmeaastane rahastusleping. 

Palju ja huvitavaid ekspositsioonihooneid, palju õuealasid, avar parkla. 

Kompetentne ja kogenud kaader. 

Muuseum asub looduslikult kaunis keskkonnas. 

Muhu Muuseumil on hea maine. 

 

 

MUUSEUMI  NÕRKUSED 

 

Hoiutingimuste mõningane mahajäämus nüüdisaja nõuetest. 

Filiaali – Eemu veski – tegevusele liiga vähese tähelepanu pööramine. 

Museaalide konserveerimis- ja restaureerimisvõimaluste piiratus. 

Kogude mõnetine ebaühtlus (näit. palju tekstiili, aga vähe nn meeskäsitööd, palju 

esemeid 20. sajandi esimesest poolest, kuid vähe nõukogude ajast, vähe J. Smuuli 

isklikke asju, väike valik muhu rahvalaule jne.) 

Töötajate väike koosseis ei võimalda suvisel turismihooajal peaaegu üldse tegelda 

kogumis- ja  uurimistööga ega MuISiga. 

 

Eksponaatide digiteerimiseks (eriti esemekogu digiteerimiseks ) on praegu piiratud 

võimalused: puudub piisav kogemus, fotografeerimise võimalused on tagasihoidlikud, 

vaja on lisatööjõudu. 

Muuseumi ekspositsiooniruumid on väikesed ega võimalda suuremahulisi näitusi. 

Puuduvad sobivad võimalused muuseumipoe rajamiseks. 

Uued ideed käivituvad aeglaselt ja ettevaatlikult.  
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Eelarve planeerimine ja kinnitamine käib koostöös vallavalitsuse ja volikoguga, mis 

teeb eelarve muudatused mõnevõrra jäigaks.  

Sihtrühmade vähene tundmine, sellekohaste uuemate uuringute puudumine. 

Ruumid ja püsinäitused peaks olema lastele huvitavamad ja puuetega inimestele 

külastajasõbralikumad. 

Paiknemine põhimaanteest eemal. 

 

 

KESKKONNA VÕIMALUSED 

 

Tooma talu hoonetekompleks on oma terviklikkuses üks väärtuslikumaid eesti 

taluarhitektuuri mälestisi.   

Looduslikult selgelt määratletud tegevuspiirkond (saareline asend). 

Muhu tugev identiteet. 

Paiknemine olulises turismipiirkonnas – Muhu saarel ja Koguva külas. 

Tuntus nii kodu- kui välismaal nii turismiobjekti kui mäluasutusena. 

Stabiilne külastatavus võimaldab planeerida muuseumi tulusid. 

Tooma talu ja Koguva küla kui piirkondlike ürituste väljakujunenud toimumispaik. 

Tihe koostöö kohaliku omavalitsuse ning olulisemate seltside jt. organisatsioonidega. 

Kogukonna usaldus ja toetav suhtumine, kuna muuseum on saarel autoriteetne. 

Muhust pärit ja siinsete juurtega inimeste huvi ja toetus ning koostöö nende 

organisatsioonidega. 

 

KESKKONNA OHUD 

 

Arhitektuurimälestistes paiknemisest johtuvad piirangud. 

Geograafilisest asendist tingitud eripärad, sh. lisakulud. 

Riigis üha süvenev tsentraliseerimine ja bürokratiseerumine.  

Haldusreformist (valdade liitumisest) tulenevad ohud – kas uuel suurel omavalitsusel 

on tahet säilitada Muhu Muuseumi? 

Oht mingil põhjusel mitte saada kultuuriministeeriumi tegevustoetust, mis vähendaks 

muuseumi tegevusvõimalusi väga oluliselt.  

Külastatavuse vähenemise oht, mis tuleneb teemapargi-tüüpi muuseumide ja 

külastuskeskuste pakutavast konkurentsist. 

Mitmed tooted ja teenused on muuseumile kallid (mitmesugused IT-lahendused, 

reklaamihinnad, seadmete rendihinnad, valveteenused, pangateenused jms.) ning need 

takistavad uuenduste kiiret elluviimist. 

Kohaliku elanikkonna arvu vähenemine. 

Tööjõu valikuvõimaluste piiratus. 

Muuseumi külastatavuse hooajalisus. 

Turistidega tegelevate naabrite (Koguvas ja mujal Muhus) nõrkus (hooajalisus). 
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STRATEEGILISED  EESMÄRGID  JA MEETMED NENDE SAAVUTAMISEKS. 

 

EESMÄRK 1 

 

Kogumistöö on eesmärgipärane ja süstemaatiline, põhiprintsiibiks Muhu- ja 

muhulastekesksus. Muuseumi kogud on heas seisukorras, teaduslikult läbi 

töötatud, sisestatud MuIS-i ning avalikkusele tutvumiseks kättesaadavad.  

Meede 1. Kogude inventariseerimine, museaalide arvelevõtt ja süstematiseerimine. 

Meede 2.  Kogude täiendamine. 

Meede 3. Muuseumi kogudele ja muuseumis toimuvale virtuaalse kättesaadavuse 

kindlustamine. 

 

EESMÄRK 2  

 

Muhu Muuseum on Muhu pärimuskultuuri kompetentsikeskus. Uurimistöö on 

tihedalt seotud kogukonna huvidega, käsitleb kõiki Muhuga seotud teemasid ning 

tagab näituste, trükiste ja ettekannete kõrge taseme ja töötajate kvalifikatsiooni 

täiustumise. 

Meede 1.  Muhu pärandkultuuri säilitamise ja järjepidevuse tagamine. 

Meede 2. Kaduma kippuvate traditsioonide elustamine. 

Meede 3. Koostöö seltsidega, muuseumidega, koolidega, kõrgkoolidega. 

 

EESMÄRK 3  

 

Püsinäitused on informatiivsed ja atraktiivsed ning annavad külastajaile Muhu 

ajaloost, kultuurist ja loodusest mitmekülgse pildi. Ajutiste näituste valik on 

mitmekülgne ja aktuaalne.   
Umbes veerand püsinäituse mahust on lahendatud kaasaegsel tehnoloogilisel tasemel 

(lahendatud IT-seadmete abil), ülejäänus säilib traditsiooniline esemenäituse stiil, 

mida aga rikastavad uudsed loomingulised lahendused. 

Ajutised näitused  pakuvad huvi nii kohalikule, üleriigilisele kui ka rahvusvahelisele 

publikule.  

Meede 1.  Püsinäituste arendamine. 

Meede 2. Ajutiste näituste aktiivne korraldamine ja nende seos kogumiskavaga. 

Meede 3. Uute ekspositsioonipindade kasutuselevõtt, sh. väljaspool Koguva küla. 

 

EESMÄRK 4  

 

Muuseum on jätkuvalt atraktiivne külastuskoht, aktiivne haridus- ja 

kultuurikeskus. Aastaringselt toimub kõrgel tasemel haridus- ja kultuurisündmusi nii 

oma kogukonnale kui külalistele. 

Meede 1. Aktiivne turundamine. 

Meede 2. Aastaringne, külastajaid ja kogukonda köitev kultuuriprogramm. 

Meede 3. Muuseumipedagoogilise töö mitmekesistamine. 

 

 

EESMÄRK 5  

 

Muuseumi eksponaathooned säilivad ja on heas seisukorras. 
Kõik muuseumihooned on renoveeritud ja territoorium hästi hooldatud.  
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Hooned on turvalised, varustatud vajaliku tehnikaga ja võimaldavad kaasaegsel 

tasemel püsiekspositsioonide loomist, näituste korraldamist, mitmesuguseid 

kokkusaamisi ning ruumide ja õuealade rentimist. 

Meede 1. Muuseumihoonete renoveerimine ja regulaarne hooldus,  territooriumide 

hooldamine.  

Meede 2. Muuseumi turvalisuse tagamine. 

Meede 3. Inventari soetamine. 

 

 

EESMÄRK 6  

Muuseum on hästi toimiv, professionaalsete ja  motiveeritud töötajatega  

organisatsioon.  

Meede 1. Muuseumi finantseerimine. 

Meede 2. Töötajate kvalifikatsiooni tõstmine  ja motivatsiooni suurendamine. 
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MUHU  MUUSEUMI  ARENGUKAVA 2015 – 2020. TEGEVUSKAVA  

 

Tegevuskava on Muhu Muuseumi arengukava osa.   

Tegevuskava esitab tabeli kujul peamiste tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid ja ülesanded aastani 2020.Tegevuskavasse on lülitatud 

tegevused, mis omavad tõenäolist finantskatet. Tegevuskava põhjal koostatakse iga-aastane  tegevuskava, mis arvestab  lisaks veel järgmiste   

dokumentidega: Muhu Muuseumi finantsplaan  aastani 2020 (kaasa arvatud), Muhu Muuseumi kogumispõhimõtted (sisaldavad kogumiskava), 

Muhu Muuseumi uurimistööde ja trükiste kava 2016 – 2022,  Muhu Muuseumi pedagoogiliste programmide kava 2014-2018, Muhu Muuseumi 

kogude digiteerimise kava aastani 2018, Muhu Muuseumi kultuurikalender 2016, Muhu Muuseumi näituste kava 2016 jt. 

 

EESMÄRK 1 

Kogumistöö on eesmärgipärane ja süstemaatiline, põhiprintsiibiks Muhu- ja muhulastekesksus. Muuseumi kogud on heas seisukorras, 

teaduslikult läbi töötatud, sisestatud MuIS-i ning avalikkusele tutvumiseks kättesaadavad.  

Meede1. Kogude inventariseerimine, museaalide arvelevõtt ja süstematiseerimine 

Peamised tegevused tulemuste saavutamiseks 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1.1.MuIS-i arvestuse 

programmi 

kasutuselevõtt 

x      

1.1.2.Foto- ja 

arhiivikogude 

korrastamine, 

digitaliseerimine ja 

sisestamine MuISi 

 

x 

x x x   

1.1.3.Esemekogu 

inventuur ja 

korrastamine.  

x x     

1.1.4. Esemekogu 

digitaliseerimine ja 

sisestamine MuIS-i 

 

  x x x x 



Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 

18.11.2015.a määrusega nr 36 

9 

 

1.1.5. Kunstikogu ja 

fonoteegi korrastamine 

ja digitaliseerimine ja 

sisestamine MuISi 

    x x 

1.1.6.Museaalide 

süstematiseerimine ja 

teaduslik kirjeldamine 

x x x x x x 

1.1.7. Regulaarne 

andmete sisestamine 

MuISi 

 

x 

 

x 

 

x 

x x x 

 

 

Meede 2.  Kogude täiendamine 

Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.2.1. Uute museaalide 

hankimine – museaalide 

omandamine ostudena 

või annetustena 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

x x x 

1.2.2.Muhu 

kultuuripärandi 

kogumise ja annetamise 

kampaaniate ja 

üleskutsete korraldamine 

 

   x x x 

1.2.3. Ekspeditsioonide 

korraldamine küladesse 

  

x 

 

x 

   

1.2.4. Muuseumi 

kogumispõhimõtete 

kirjapanek 

(kogumispoliitika) 

 

x     x 
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Meede 3. Muuseumi kogudele ja muuseumis toimuvale virtuaalse kättesaadavuse kindlustamine 

Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.3.1.Muuseumi 

veebilehe 

ümberkujundamine 

  x x   

1.3.2. Veebilehele uute 

tehniliste võimaluste 

otsimine 

  x    

1.3.3.Veebilehe pidev 

uue infoga täiendamine 

x x x x x x 

1.3.4. Muuseumi 

virtuaalse infokioski 

soetamine, 

töölerakendamine ja 

täiustamine. 

x  x    

1.3.5.Virtuaalnäituste 

sisseseade soetamine ja 

töölerakendamine 

(Välja 

kontorihoones,Toomal 

ja/või mujal) 

 

 

 

x 

x x   

1.3.6.Andmete 

sisestamine 

MuISi.Vajadusel palgata 

lepinguline töötaja 

x x x x x x 
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EESMÄRK 2  

Muhu Muuseum on Muhu pärimuskultuuri kompetentsikeskus.  

Uurimistöö on tihedalt seotud kogukonna huvidega, käsitleb kõiki Muhu teemasid ning tagab näituste, trükiste ja ettekannete kõrge 

taseme ja töötajate kvalifikatsiooni täiustumise. 

Meede 1.  Muhu pärandkultuuri säilitamise ja järjepidevuse tagamine. 

Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.1.1. Uurimistööde 

ja trükiste kava 

koostamine ja selle 

sidumine 

kogumiskavaga. 

 

Kava 

koostamine. 

Teemad:Muhu 

vald 25 jm. 

Kava  täpsustamine. 

Teemad: 

Kolhoosiaeg Muhus, 

Taidlus Muhus 

20.sai.II pool , 

J.Smuul jm. 

Teemad: 

Muhu kirik  ja 

pastoraat, Slava 

jälg Muhus, 

J.Smuul jm. 

Teemad. 

Muhulased 

Vabadussõjas, 

Muhu 

perekonnanimed 

jm. 

Teemad: 

Muhulased ja 

meri,Muhu 

piiritsoonina ja 

raketibaasid 

jm. 

Teemad: 

Muhu surnuaiad, 

Mälestused 

J.Smuulist jm. 

2.1.2.Muhuga 

seotud uurimistööde 

ja väljapanekute 

toetamine ja kaasa- 

aitamine (üliõpilaste 

ja uurijate aitamine, 

ühisnäitused) 

x x x x x x 

2.1.3.Muhu 

Muuseumi trükiste 

väljaandmine. 

„Tooma talu 

toidulugu“ 

„Muhu toidukultuur 

,kokaraamat“ 

„Muhu ja 

Utajärvi,mälestused“ 

“Hellama ja 

Võlla 

asundus“,“Muhu 

kunstis“,“Muhu 

kirik,kroonika“ 

„Slava jälg 

Muhus“ 

 

„Hellama ja Võlla 

asundus“,“Muhu 

kunstis“, 

 

„Muhulased ja 

meri“ 

jt.vastavalt 

uurimistööde 

ja  trükiste 

kavale 

„Mälestusi  

J.Smuulist“, 

„Mälestused 

väinaületamisest“ 

jt.vastavalt 

uurimistööde ja 

trükiste kavale 
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2.14.Muhu 

rahvakultuuri ja 

ajaloo kohta tehtud 

päringutele 

vastamine 

x x x x x x 

2.1.5.Muuseum 

toetab Liiva 

pastoraadihoone 

taastamist ja 

Pärandikooli teket 

sellesse. 

 

 

 

 

Muuseumi abi 

näituste 

korraldamisel, 

sündmuste 

läbiviimisel 

Muuseumi abi 

näituste 

korraldamisel, 

sündmuste 

läbiviimisel 

Muuseumi 

infopunkti rajamine 

ja abi näitustega 

x x 

2.1.6.Muuseum 

aitab kaardistada ja 

viidastada Muhu 

pärandkultuuri 

objekte. 

  x   x 

2.1.7. 

Muinsuskaitset 

puudutavate 

teemade 

tutvustamine 

  x x x x 

2.1.8. Muhu 

Muuseum loob oma 

folklooriringi, 

tutvustab selle abil 

Muhu laule, tantse, 

pillilugusid. 

  x x x x 
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Meede 2. Kaduma kippuvate traditsioonide  elustamine. 

Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.2.1. Muhu (ja Koguva) 

traditsioone elustavate ja 

hoidvate sündmuste 

läbiviimine 

x x x x x x 

2.2.2.Traditsiooniliste 

Muhu käsitöövaldkondade 

õppepäevade läbiviimine  

x x x x x x 

2.2.3.Muhumaa toidud x x  

 

   

2.2.4.Muuseum aitab kaasa 

ülevallaliste 

traditsiooniliste 

kultuuriürituste 

läbiviimisel. 

x x x x x x 

 

 

Meede 3. Koostöö seltsidega, muuseumidega, koolidega, kõrgkoolidega. 

Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.3.1 Koostöö Koguva 

Külaseltsiga  

x x x x x x 

2.3.2. Regulaarne 

koostöö 

Muinsuskaitseametiga 

x x x x x x 

2.3.3. Koostöö Muhu 

erinevate käsitööseltside 

ja FIE-dega 

x x x x x x 

2.3.4. Koostöö Hellamaa 

Külakeskusega 

x x x x x x 
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2.3.5. Koostöö Muhuga 

seotud kultuuritegelaste, 

teadlaste ja kunstnikega. 

 

 x x x x x 

2.3.6. Koostöö 

muuseumidega Eestis ja 

välismaal (Saaremaa 

Muuseum, Saaremaa 

Sõjavara  Seltsi 

muuseum,Eesti 

Vabaõhumuuseum, 

Hanila muuseum jpt.) 

x x x x x x 

2.3.7. Koostöö  

kõrgkoolidega (TÜ 

Viljandi KA, Tallinna 

Ülikool, Tartu Ülikooli 

Pärnu Kolledži 

turismieriala) erinevates 

haridus- ja 

teadusprojektides  

x x x x x x 

2.3.11. Koostöö 

Kuressaare Ametikooliga 

x x x x x x 

2.3.12. Koostöö Saare 

maakonna koolide ja 

lasteasutustega 

x x x x x x 

2.3.13. Koostöö Muhu 

Põhikooli, lasteaia ja 

noortekeskusega 

x x x x x x 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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EESMÄRK 3  

Püsinäitused on informatiivsed ja atraktiivsed ning annavad külastajaile Muhu ajaloost, kultuurist ja loodusest mitmekülgse pildi. 

Ajutiste näituste valik on mitmekülgne ja aktuaalne 

Tulemusnäitajad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Püsinäitused 3 (Taluarhitektuur ja 

taluvara, Koguva lugu 

ja Juhan Smuul, 

Tekstiilinäitus 

„Rahvariides tüdrik oo 

kut lill“ 

3 4 Lisandub 

uus Muhu-

teemaline 

püsinäitus 

 

4 Muhu-

teemalise 

püsinäituse 

täiustamine 

4 4 

Ajutised näitused ( tk.) 20 16 16 16 20 20 

Sealhulgas omanäitused 10 10 10 10 12 12 

 

Meede 1.  Püsinäituste arendamine. 

Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3.1.1. Püsiekspositsioo-nide 

uuendamine ja täiendamine 

Tooma rehalas, Tooma 

uuemas aidas  ja Välja 

kontorihoones 

x x x x   

3.1.2. Uue Muhu-teemali-se 

püsinäituse koostamine.  

 

  x x   
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Meede 2. Ajutiste näituste aktiivne korraldamine ja nende seos kogumiskavaga. 

Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3.2.1. Ajutiste näituste, 

sealhulgas omanäituste 

korraldamine 

x x x x x x 

3.2.2. Muuseumi näitused, 

tegevused ja objektid mujal 

Muhu saarel (Eemu veski 

ekspositsioon, Liiva 

pastoraadihoones infopunkt, 

koolid, külakeskused, Muhu 

linnus jne.) 

 

Liiva pastoraat 

Muhu kool 

Kuivastu sadam 

 

Eemu veski 

Koguva 

Kunstitall 

Liiva 

infopunkt 

Muhu kool 

 

Kuivastu 

sadam 

Muhu kool 

Hellamaa 

külakeskus 

Liiva pastoraat 

Turismitalud  

Muhus 

Koguva 

kunstitall 

 

Muhu linnus 

 

Muhu linnus 

3.2.3. Kogumiskavast ning 

uurimistööde ja trükiste kavast 

lähtuvate ajutiste näituste 

korraldamine. 

x „Muhu 

leiutajad“ 

Muuseumi 

kunstinäitus,

Rudolf 

Tedrekull, 

Kolhoosiaeg 

Muhus  jpt. 

Vaibad, 

Muhu 

taidlus jpt. 

Muhulased 

Vabadussõjas 

jpt. 

Muhu 

piiritsoonina 

ja 

raketibaasid 

jpt. 

x 

3.2.4. Muhut ja muuseumi 

tutvustava rändnäituse 

loomine (eesti ja inglise 

keelne) 

    x x 
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Meede 3. Uute ekspositsioonipindade kasutuselevõtt, sealhulgas väljaspool Koguva küla. 

Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3.3.1. Muuseumi 

ekspositioonipindade 

laiendamine olemasolevate 

hoonete ja territooriumi baasil. 

Infostendid 

Eemu veski 

kaitsekraavidel, 

Koguva 

Magasiaidal, 

Täkulauda ja Sauna 

kasutuselevõtt 

näitusepinnana 

Tooma Uue 

aida pealne 

ekspositiooni

ks. 

Majaaluse 

keldri 

aktiivsem 

kasutamine 

näitusepinna

na. 

Uute 

võimaluste 

otsimine 

ja 

leidmine. 

x x x 

3.3.2. Muuseumile täiendavate  

ekspositsioonipindade 

rajamine Muhu valla 

territooriumil 

 Koguva 

Kunstitall 

x Liiva 

pastoraadihoones 

Muhu 

linnusel 

Muhu linnusel 
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EESMÄRK 4  

Muuseum on jätkuvalt atraktiivne külastuskoht, aktiivne haridus- ja kultuurikeskus. 

Aastaringselt toimub heal  tasemel haridus- ja kultuurisündmusi nii oma kogukonnale kui külalistele. 

Tulemusnäitajad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Külastajate arv kokku 16000 16000 16000 17000 17000 17000 

Üksikkülastajad 9000 9000 9000 11000 11000 11000 

Ekskursandid  7000 7000 7000 6000 6000 6000 

Õpilasekskursioonide 

külastuste arv (õpilased-

ekskursandid) 

1300 1300 1300 1000 1000 1000 

Kultuurisündmuste arv 

 (kontserdid, teatrietendused, 

loengud jms.) 

32 25 25 25-30 25-30 25-30 

Ajutised näitused (tk.) 18 20 20 16-20 16-20 16-20 

Haridusprogrammid (tk.) 24 15 15 

 

10-15 10-15 10-15 

Korraldatud 

muuseumitundide arv 

31 30 30 25 25 25 

Muuseumitundide külastuste 

arv 

700 

 

1000 1000 800-1000 800-1000 800-1000 

 

Meede 1. Aktiivne turundamine. 

Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4.1.1.Turundus- ja 

meediaplaani koostamine ja 

rakendamine 

 

 

 x x x x  
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4.1.2.Tootepakettide 

täiendamine ja levitamine 

koostöös turismi- ja 

reiskorraldajatega ja/või 

Muhu Turismi- 

assotsiatsiooniga 

x x x x x x 

4.1.3.Muuseumi suveniiri 

konkursi läbiviimine ja uute 

toodete kasutuselevõtt 

x 

 

 x  x  

4.1.4. Osalemine messil, 

laadal, mõnel muul suuremal 

sündmusel muuseumi 

boksiga 

x  

x 

 x   

4.1.5. Muuseumi 

reklaamimine 

turismiportaalides, 

kataloogides ja mujal 

 

x 

 

x 

 

x 

x x x 

 

 

 

Meede 2. Aastaringne, külastajaid ja kogukonda köitev kultuuriprogramm. 

Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4.2.1. Igaaastase 

kultuurisündmuste plaani 

koostamine ja rakendamine 

x x x x x x 

4.2.2. Kultuurisündmuste 

sidumine kogumiskavaga 

(aastateemadega) 

x x x x x x 

4.2.3. Kultuurisündmuste  

sidumine pedagoogiliste 

programmide kavaga 

 

 

x x x x x 
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4.2.4. Muuseumi 

reklaamimine 

turismiportaalides, 

kataloogides ja mujal 

 

x 

 

x 

 

x 

x x x 

 

 

 

 

Meede 3. Muuseumipedagoogilise töö mitmekesistamine. 

Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4.3.1. Haridusprogrammide 

koostamine (järgmiseks 

neljaks aastaks) 

   x   

4.3.2. Regulaarselt läbiviida-

vad muuseumitunnid rahva-

kalendri tähtpäevade puhul. 

x x x x x x 

4.3.3. Muhu käsitöötavadega 

seotud haridusprogrammide 

koostamine ja läbiviimine 

(niitmine, kudumine jm) 

 

x 

 

x 

 

x 

x x x 

4.3.4.Muhu Murdevõistlus 

ja/või Muhu Murde Päev või 

Muhu murde kogumine, 

sealhulgas salestamine. 

 x x x x x 

4.3.5. J. Smuuli ja teiste 

Muhumaa kirjanike 

loomingut tutvustavate 

programmide koostamine 

  x  x   

4.3.6. Hariduslike trükiste ja 

õppevahendite koostamine ja 

publitseerimine 

 

x 

 

 

 

 

 x  
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4.3.7. Muusemitunnid 

läbiviimiseks kohalikes 

koolides ja lasteaedades 

x x x x x x 

4.3.8.Külastajate lastele 

huvitavate tegevusvõimaluste 

loomine. 

x x x x x x 
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EESMÄRK 5  

Muuseumi eksponaathooned säilivad ja on heas seisukorras. 

Kõik muuseumihooned on renoveeritud ja territoorium hästi hooldatud.  

Hooned on turvalised, varustatud vajaliku tehnikaga ja võimaldavad kaasaegsel tasemel püsiekspositsioonide loomist, näituste korraldamist, 

mitmesuguseid kokkusaamisi ning ruumide ja õuealade rentimist. 

 

Tulemusnäitajad   

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Korrastatakse 

/remonditakse 

hooneid(tk) 

3 3 4 2 2 2 

Ekspositsioonipind 

(m2) 

 

760 850 

(võimalik 

Kunstitalli ost) 

850 870 

(ruum Muhu kiriku 

Pastoraadihoones või 

mujal Muhus) 

870 870 

Fondihoidlate pindala 

(m2) 

 

299 299 299 330 

(keldriruumide parem 

ärakasutamine) 

330 330 

Renditavate ruumide 

ja õuede arv 

 

2+4 

 

 

2+4 

 

2+4 

 

 

2+5 

(võimalus rendile 

anda Kunstitalli, 

Eemu veskit või muud 

objekti) 

2+5 

 

2+5 

 

 

Meede 1. Muuseumihoonete renoveerimine ja regulaarne hooldus,  territooriumide hooldamine.  

Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

5.1.1. Roogkatuste 

ehitus ja hooldus. 

Koolielu 

katusehari, 

Tooma küüni 

katusehari 

Tooma suvelauda 

katuse ekspertiis ja 

hinnapakkumine 

uue katuse 

tegemiseks 

Tooma 

suvelaudale uus 

katus 

 Kunstitallile uus 

katusehari 

Katuseharjade 

ekspertiis 
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5.1.2. Laudkatuste, 

paatide, väravate 

hooldus (tõrvamine) 

 x x  x x 

5.1.3. Tuulikute 

remont ja hooldus. 

Tooma veskile uus  

võll ja tiibade 

konserveerimine 

 

 

Eemu veskile uus 

laudvooder 

Tooma veskile 

uued tiivad 

   

5.1.4. Parkla rajatiste 

remont ja hooldus. 

Parkla WC remont Bussiootepaviljonile 

uus laudkatus. 

Parkla 

laiendamine. 

Parkla WC-le uus 

projekt 

Parkla WC 

ümberehitus (inva-

WC) 

 

5.1.5. Kiviaedade 

remont 

 

  x   x 

 

5.1.6. Hoonete 

akende ja uste 

restaureerimine 

Valik Tooma ja 

Koolielu aknaid 

korda. 

Välja kontorihoone 

akende 

korrastamine 

Tooma elumaja 

ja aitade akende 

ja uste jätkuv 

restaureerimine 

Välja kontori-

hoone akende 

korrastamine ja 

värvimine. 

  

5.1.7. Koguva 

magasiaida 

rekonstrueerimine ja 

kasutuselevõtt 

(virtuaalait, 

vabaõhulava jms.) 

Tähistamine 

infostendina ja 

vundamendi ja 

ümbruse  

regulaarne 

hooldamine 

 Ideekonkurss Kavandamine Elektriühenduse 

loomine magasiai-

dale(virtuaalaida-

le). Vabaõhulava 

ja/virtuaalaida 

ehitus ja 

kasutuselevõtt 

 

5.1.8. Elektritööd 

muuseumis 

  

Kaugloetavad 

arvestid muuseumi 

liitumispunktidesse 

Uued lepingud. 

Elektripaigaldiste 

plaani tellimine. 

Järkjärguline 

üleminek LED- 

valgustitele. 

Kunstitalli 

elekter. 

Tooma 3-faasilise 

voolu vajaduse 

väljaselgitamine. 

Elektriühendus 

virtuaalaidale. 
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5.1.9. Muuseumi 

kontoriruumide 

remont 

  x 

Põrandad, 

seinad, uus 

mööbel jms. 

x 

Fondihoidla 

laiendamine 

keldrikorrusel. 

  

5.1.10. Eemu 

ekspositsiooni 

laiendamine – 

kaitsekraavide 

taastamine 

Viidastamine, 

regulaarne 

hooldusniitmine. 

Traattõke ja muu 

militaarne koostöös 

Sõjavaraseltsiga 

Traattõke ja 

muu militaarne 

koostöös 

Sõjavaraseltsiga 

(jätk) 

   

5.1.11. Koguva 

Kunstitalli remont 

 Vajalikud 

pisiremondid 

(sisustuse 

parandamine, 

elektritööd jms.) 

Uus 

elektriühendus 

Tooma-

Kunstitall. 

 Kunstitallile uus 

katusehari. 

 

5.1.12. Remonditööd 

muuseumi infopunk-

tis Liiva pastoraadi-

hoones. 

   x x  

5.1.13.Muuuseumi 

osalus Muhu 

maalinna 

korrastamisel ja 

kasutuselevõtul. 

    x x 

 

 

Meede 2. Muuseumi turvalisuse tagamine.  

Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

5.2.1. Tulekahjusignali-

satsiooni täiendamine ja 

regulaarne hooldus. 

Uued 

keskseadmed, 

uued lepingud. 

 

Hooldus 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

5.2.2. Esmaabivahendite Uued Töötajate Täiendamine, Uued komplektid Täiendamine, Täiendamine, 
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täiendamine, koolitused.  komplektid ja 

juhendmaterjalid. 

koolitus koolitus. koolitus. koolitus. 

5.2.3.Tuletõrjevahendite 

korrastamine ja 

soetamine 

 

x 

Tuletõrje 

veevõtukoha 

korrastamine. 

 

x 

  

x 

 

5.2.4. Püsiekspositsiooni 

varustamine 

turvakaameratega 

 x x    

 

Meede 3. Inventari soetamine 

Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

5.3.1. Mitmesuguste viitade, 

infotahvlite soetamine ja 

paigaldamine muuseumi 

territooriumidele. 

Viidad 

muuseumis ja 

Eemul. 

„Reklaamkärbis“ 

Koguva uus 

külastend. 

Muuseumi 

reklaamstend 

Liivale 

 

 

Eemu veski stend  Stendid ja viidad 

pärandkultuuri 

objektidele Muhus 

 

5.3.3. Uue murutraktori või 

muud tüüpi territooriumi-

korrastusmasina ost. 

   

 

 x  

5.3.4. Kaasaegsete 

interaktiivsete seadmete 

ostmine ekspositsiooni 

täiendamiseks. 

  x x x  

5.3.5. Fondihoidlatesse 

vajaliku inventari soetamine 

 

x 

x  x x  

5.3.6. Töötajatele uue 

vormiriietuse soetamine. 

 Ideekonkurss 

 

Uus 

vormiriietus 

Jätkub   

5.3.7. Majandustööde jaoks 

vajaliku inventari regulaarne 

soetamine 

 

x x x x x x 
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EESMÄRK 6. 

 Muuseum on hästi toimiv, professionaalsete ja  motiveeritud töötajatega  organisatsioon.  

 

Tulemusnäitajad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muuseumi tulud 

katavad või 

ületavad kulusid 

X X X X X X 

Ametikohtade 

arv 

4,7 + 3 4,7 + 4,75 4,7 + 4,75 4,7 + 4,75 4,7 + 4,75 4,7 + 4,75 

Uute 

ametikohtade 

loomise vajadus 

Rakenduvad uued 

ametikohad: teadur, 

varahoidja, 

tegevusjuht. 

Koristaja koha 0,25 

suurendamine suveks + 1,5 

klienditeenindajat 

muuseumipoodi 

(Kunstitalli) 

suvehooajaks 

 Lisarahastus 

töövõtulepin-

gutele 

(uurimis- ja 

arendustöö, 

digiteerimine) 

Lisarahastus 

töövõtulepin-

gutele (uurimis- ja 

arendustöö, 

digiteerimine) 

  

 

 

 

Meede 1. Muuseumi finantseerimine. 

Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

6.1.1. Rahastamine läbi 

valla eelarve. Igaaastane 

läbimõeldud ja korrektne 

eelarve koostamine. 

x 

Küsida vallast 

investeeringu-

toetust 2016 

x 

Investeeringutoetus 

vallalt (Kunstitalli 

ost vms.) 

x x x x 

6.1.2. Tegevustoetus 

Kultuuriministeeriumilt. 

Igaaastane korrektne 

aruandlus ja tegevuskavade 

esitamine. 

x 

Tegevustoetus 

aastateks  

2015 - 2017 

 

x x 

Tegevustoetuse taotlemine 

aastateks  

2017–2020 

Lisarahastuse taotlemine 

digiteerimiskavatäitmiseks 

x x x 
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6.1.3. Lisarahastuse 

taotlemine muuseumi 

kultuurisündmusteks, 

trükisteks, seadmetele, 

näituste koostamiseks jms. 

(Kulka ja muud fondid) 

x x x x x x 

6.1.4. Sponsorite otsing ja 

koostöölepingute 

sõlmimine 

   x x x 

 

 

Meede 2. Töötajate kvalifikatsiooni tõstmine  ja motivatsiooni suurendamine. 

Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

6.2.1. Töötajate 

täiendõppes 

osalemine 

x x x x x x 

6.2.2. Töötajate 

motivatsioonisüsteemi 

väljatöötamine ja 

rakendamine 

 

Tulemuspalk 

(lisatasud 

vastavalt 

piletimüügile) 

Lisatasu 

ühikmäära 

tõstmine. 

Motivatsiooni-

vahendid 

digiteerimiskava 

täitjatele 

Motivatsiooni-vahendid 

uurimis- ja 

arendustööks 

x x 

 

 

Koostas Meelis Mereäär, juhataja 

2015 Koguvas 

 

 

 


