
Lisa nr 1 

Kinnitatud muuseumiosakonna juhataja kt käskkirjaga, 1. mai 2018  

 

 
Dr. F. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi tasuliste teenuste hinnakiri alates 1. maist 
2018. a 
 
 
Muuseumi pilet 
Pilet (õpilane, ajateenijad kollektiivse külastuse korral)   1 euro 
Pilet (üliõpilane, pensionär) 2 eurot 
Pilet (täiskasvanu) 3 eurot 
Perepilet (kuni kaks täiskasvanut koos alaealiste lastega) 7 eurot 
Näituse külastus (õpilane, üliõpilane, pensionär, täiskasvanu) 0,50 eurot 
 
4 muuseumi ühispilet  
Pilet (õpilane) 4 eurot 
Pilet (üliõpilane, pensionär) 6 eurot 
Pilet (täiskasvanu) 10 eurot 
Perepilet (kuni kaks täiskasvanut koos alaealiste lastega) 25 eurot 
 

Külastajate teenindamine ja ekskursiooni juhtimine 
Külastajate teenindamine väljaspool muuseumi lahtioleku aega 
või  väljaspool tööaega lisandub piletitasule (grupp) 

 
5 eurot 

Ekskursiooni juhtimine eesti keeles (grupp) 5 eurot 

 
Tasuta sissepääs dokumendi esitamisel 
Puudega kuni 16-aastased lapsed ja nende saatjad tasuta 

Sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud ning nende 
saatjad 

tasuta 

8-aastased ja nooremad lapsed tasuta 
Vormis ajateenija tasuta 
Muuseumitöötajad, muuseumiühingu liikmed tasuta 
ICOMOSi ja ICOMi liikmed tasuta 
Turismifirmade reisisaatja, õpilasgrupi 1 saatja tasuta 
Tegevajakirjanikud tasuta 
Represseeritud või represseerituga võrdsustatud isikud tasuta 
* tasuta külastus ei kehti üritustele ja muuseumiprogrammidele 
 
Piletivabad päevad 
18. mai rahvusvaheline muuseumipäev tasuta 
1. juuni lastekaitsepäev - kuni 18 aastased lapsed tasuta 
14. detsember Kreutzwaldi mälestuspäev tasuta 
 
Muuseumitunnid 
Kirjandustunnid  kooliõpilastele 1 euro 
 
Töötuba 

 

Töötuba 2 eurot ja 5 eurot 
 
Ruumide ja territooriumi kasutamine 
Õpilasüritus teetoas  5 eurot/tund 
Muu üritus teetoas  10 eurot/tund 
Õueala kasutamine  5 eurot/tund 
Õueala kasutamine koos teetoa köögiga tasu kokkuleppel 
 
Museaalide kasutamine ja paljundamine 
Museaali kohapeal kasutada andmine 1 museaal 1 euro  
Museaalide digitaalsete kujutiste ja fotode kasutamine : 
- ajakirjanduses, turismiväljaandes, trükises 1 museaal 6 eurot 



- teadus-ja pedagoogilises väljaandes, 1 museaal 3 eurot 
- pakendil, kaanekujunduses, reklaamis, sisekujunduses  1 
museaal 

35 eurot 

Museaali paljundamine: 
- valguskoopia, väljatrükk A4  1 leht 0,10 eurot 
- skaneerimine, salvestamine, edastamine  1 museaal 0,70 eurot 
- värviline koopia või väljatrükk laserprinteril  1 leht 1,60 eurot 
 
Foto- ja videotööd (muuseumi territooriumil) 
Fotopilet (luba pildistada muuseumi ekspositsiooni oma tarbeks) 1 euro 
Fotografeerimine ja filmimine  tasu kokkuleppel 
 


