
Lisa nr 3 

Kinnitatud muuseumiosakonna juhataja kt käskkiri, 2. mai 2019 

 
Põlva Talurahvamuuseumi tasuliste teenuste hinnakiri alates 1. maist 2019. a 

 
 
Muuseumi pilet 

Pilet (õpilane, üliõpilane, pensionär, ajateenijad kollektiivse külastuse korral)   2 eurot 

Pilet (täiskasvanu) 4 eurot 

Perepilet (kuni kaks täiskasvanut koos alaealiste lastega) 10 eurot 

 
Vana-Võromaa muuseumite ühispilet 

Pilet (õpilane) 4 eurot 

Pilet (üliõpilane, pensionär) 6 eurot 

Pilet (täiskasvanu) 10 eurot 

Perepilet (kuni kaks täiskasvanut koos alaealiste lastega) 25 eurot 

 
Ekskursiooni juhtimine 

Ekskursiooni juhtimine eesti, võru ja vene keeles  (grupp) 10 eurot 

Ekskursiooni juhtimine saksa ja inglise keeles (grupp) 15 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 

Haridusliku erivajadusega lapse tugiisik 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  tasuta 

 
Muuseumitund 

Muuseumitund (õpilane, laps) 3 eurot 

Muuseumitund (täiskasvanu) 5 eurot 

Muuseumitund Muuseum kohvris (lisandub sõidukulu) 1 euro + 0,30 
eurot /km 

 
Muuseumiprogramm  

Pulmaprogramm  2 eurot / osaleja 

Jõuluprogramm  5 eurot / osaleja 

 
Ruumide ja territooriumi kasutamine 

Rahvamaja saali kasutamine  17 eurot / tund,  
70 eurot/ ööpäev 

Rahvamaja saali kasutamine koos tehnikaga   18 eurot/ tund, 80       
eurot/  ööpäev 

Piknikuplatsi või pööningu kasutamine üritusteks 15 eurot / 3 tundi 

 
Museaali kasutamine ja paljundamine 

Museaali kohapeal kasutamine 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 

- toote pakendil, kaanekujunduses, reklaamis , 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) 

Fotografeerimine ja filmimine  tasu kokkuleppel 

Muud teenused  

Suitsusaun koos saunakombestiku tutvustamisega kuni 12 inimest 100 eurot/3 tundi 
+ 4 eurot/osaleja 

Suitsusaun kuni 12 inimest 100 eurot/2 tundi 

Võru keele laager juuli, august 2019 20 eurot/osaleja 

 
 
Märkus: muude muuseumi territooriumil toimuvate ürituste hinnad kehtestatakse igal konkreetsel juhul eraldi. 
 

 


