
Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi tegevuskava aastaks 2018 
  

1. Eesmärk teadus- ja kogumistöö valdkonnas: Eestis paiknenud kihelkonnakoolide kaardistamine ja neid puudutavate materjalide kogumine, uue ekspositsiooni 

ettevalmistamine,  museaalide sisestamine ja digiteerimine MuIS-i. 

 
Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 

Teadus- ja 

kogumistöö 

 

 

 

 

 

 

Eesti kihelkonnakoolide uurimine ja 

materjali kogumine vastavalt uue 

ekspositsiooni vajadustele. 

Uus ekspositsioon ning täienenud kogu. Jaanuarist – oktoobrini Tiina Kivits Muuseumi eelarvest 

 

Uue ekspositsiooni koostamisele 

kaasaaitamine uude külastuskeskusesse ja 

renoveeritavasse hoonesse. 

Uus ekspositsioon. Jaanuarist – oktoobrini  Tiina Kivits Muuseumi eelarvest 

 

Protokollide koostamine ja uute 

museaalide kirjeldamine MuISis. 

Paremini kasutatav kogu. Jaanuarist – detsembrini Tiina Kivits Muuseumi eelarvest 

 

Uute museaalide ja ajakirjanduses 

kajastatud materjali kogumine vastavalt 

kogumisplaanile ning selle 

süstematiseerimine ja talletamine. 

Täienenud kogu, parem uurijate 

teenindamine. 

Jaanuarist – detsembrini Tiina Kivits Muuseumi eelarvest 

 

Museaalide (foto- ja abikogu) 

süstematiseerimine ja paigutamine uue 

külastuskeskuse hoidlasse ja 

raamatukokku, museaalide seisundi 

hindamine ja hooldus. 

Süsteemne, hooldatud, hästi kasutatav 

kogu. 

Septembrist – 

detsembrini 

 

Tiina Kivits Muuseumi eelarvest 

 

Süstematiseerimise käigus vastavalt 

võimalustele fotokogu inventuuri 

teostamise alustamine. 

Süsteemne kontrollitud fotokogu Novembrist – 

detsembrini 

Tiina Kivits Muuseumi eelarvest 

 

Uurijate konsulteerimine. Muuseumikogu laialdasem tutvustamine 

ja kasutamine, muuseumi 

kogumistemaatikaga seotud uurimistööde 

kasv. 

Jaanuarist –  

detsembrini 

Tiina Kivits Muuseumi eelarvest 

 

Arhiivimaterjalide inventuur, arvestades 

teaduse-, hariduse- ja näitusetöö vajadusi 

koos analüüsiga. 

Vastavalt MuIS-ile kontrollitud 

arhiivimaterjalide kogu koos vastavusega 

kogumispõhimõtetele.  

Veebruarist – 

detsembrini. 

Lõpptähtaeg 1.03.2019 

 

Reele Kuuse Muuseumi eelarvest 

 



Kogude seisundi jälgimine ja vajalike 

meetmete tarvituselevõtt muuseumi 

renoveerimise ja uue hoone ehituse 

perioodil. 

Museaalidele sobiv säilituskeskkond ja 

nende pikaajaline säilimine. 

Jaanuarist – detsembrini Reele Kuuse Muuseumi eelarvest 

 

Tulme dokumenteerimine ja ajutine 

hoiustamine. 

Informatsiooni ja museaalide säilitamine. Jaanuarist – detsembrini Reele Kuuse Muuseumi eelarvest 

 

Museaalide liikumise dokumenteerimine ja 

tegevused (pakkimine, väljaandmine, 

tagastamine). 

Näituste korraldajate, ekspositsiooni 

koostajate, kodu-uurijate, uurimustööde 

koostajate rahulolu, ülevaade museaalide 

asukohast. 

Jaanuarist – detsembrini Reele Kuuse Muuseumi eelarvest 

 

Säilitustarvikute tellimine ja 

kasutuselevõtt. 

Museaalide säilitustingimuste järjepidev 

parandamine. 

Jaanuarist – detsembrini Reele Kuuse Muuseumi eelarvest 

 

 Museaalide II etapi kirjelduse sisestamine 

ja kujutise lisamine MuIS-i. 

 

Informatiivne museaal ja sellega kaasnev 

andmebaas (isikud, koolid, hooned jm). 

Jaanuarist – detsembrini Reele Kuuse Muuseumi eelarvest 

 

Kogude transport, lahtipakkimine ja  

korrastamine ekspositsiooni ning 

hoidlatesse paigutamiseks. 

Uue ekspositsiooni valmimine ja 

museaalide uued asukohad hoidlates koos 

sisestustega andmebaasi MuIS. 

 

Septembrist – 

detsembrini 

Reele Kuuse Muuseumi eelarvest 

 

2. Eesmärk näitustegevuse valdkonnas: 2017. aastal ettevalmistatud näituse „100 palamuslast“ teostamine. Näitustegevuse kontseptsiooni ja nende kolme aasta plaani koostamine.  

 

Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 

Näitustegevus 

 

 

Näituse“100 palamuslast“ algmaterjalide 

kokku kogumine, näituse kujundaja ja 

teostaja leidmine ning näituse avamine. 

Kogutud näitusel kajastatavate inimeste 

kohta info, ühtselt kujundatud näitus. 

Näitust „100 palamuslast“ 

eksponeeritakse Palamuse muuseumi 

teisel korrusel.  

Sügis 2018 Kristi Neare/ 

Aili Kalavus 

Muuseumi eelarvest/ 

Projektirahastus. 

Kulu 11 000 € 

Muuseumis korraldatavate näituste 

põhimõtete väljatöötamine (kestus, 

mahukus, eelarve) kolme aasta 

perspektiivis. 

Valminud plaan kokkulepitud põhimõtete 

alusel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprillist – detsembrini  Aili Kalavus 

 

 

 

Muuseumi eelarvest 

 



3. Eesmärk muuseumi materiaalse baasi valdkonnas: uue muuseumihoone rajamine ja olemasoleva hoone renoveerimine. Muuseumi dokumendiarhiivi korrastamine. 

 

Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 

Materiaalne baas 

 

 

Projekti nr. 13DY241A „Palamuse 

muuseumikompleksi arendamine” raames 

läbiviidavad 5 hanget (sh ekspositsiooni 

projekteerimine, turundus, väiketraktori 

soetamine koos lisadega, ekspositsiooni 

tootmine ja paigaldamine, mööbel ja 

sisustus).  

 

Edukalt läbiviidud hanked. 

 

 

Jaanuarist – aprillini  

 

Arne Tegelmann Projektirahastus.  

Projekti nr. 13DY241A „Palamuse 

muuseumikompleksi arendamine” 

teostamine.  

 

Avatud muuseumikompleks.  Jaanuarist – oktoobrini  Arne Tegelmann Projektirahastus. 

Kulu 1 985 000 € 

(koos km-ga)  

Muuseumi 

dokumendiarhiivi 

korrastamine 

Korrastatakse ning vaadatakse üle 

olemasolev muuseumi dokumentatsiooni 

puudutav arhiiv. Aegunud või mittevajalik 

osa sellest eemaldatakse. 

 

Korrastatud ning ülevaatlik 

muuseumidokumentatsioon.  

Jaanuarist – detsembrini 

 

Gerda Nõmmik  Muuseumi eelarvest 

4. Eesmärk pedagoogiliste muuseumiprogrammide ja töö külastajatega valdkonnas: uute muuseumitundide, programmide ja erinevate tegevuste väljatöötamine. Ühekordsete 

projektide ja programmide läbiviimine külastajate jätkuva huvi säilitamiseks Palamuse vastu. 

 

Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 

 

Pedagoogilised 

muuseumiprogrammi

d ja töö külastajatega 

 

 

 

Osalemine messidel Adventure (Leedu), 

Balttour (Läti), Tourest (Eesti). 

Muuseumi vahetu reklaamimine ja 

seeläbi külastajate arvu tõstmine. 

Adventure 26-28.01 

Balttour 02-04.02 

Tourest 09-11.02 

Arne Tegelmann Muuseumi eelarvest 

Olemasolevate muuseumiprogrammide 

täiustamine, kohandamine ja uute 

koostamine. 

Uuele külastuskeskusele ja 

rekonstrueeritud muuseumile kohandatud 

ning väljatöötatud kuni 25 programmi. 

Jaanuarist – detsembrini 

 

Aili Kalavus/Janek 

Varblas 

Muuseumi eelarvest 

Uute hooajaliste teemapäevade ja 

rahvakalendrist ning muudest 

tähtpäevadest tulenevate sündmuste 

väljatöötamine ja nende ettevalmistamine. 

Väljatöötatud ja ettevalmistatud 6 erineva 

sündmuse kava. 

Jaanuarist – detsembrini Aili Kalavus Muuseumi eelarvest/ 

projektirahastus 

Olemasolevate ja uute programmide ning 

ühekordsete sündmuste turundamine 

erinevates kanalites.  

Külastajate teavitamine läbi uuenenud 

kodulehe, sotsiaalmeedia ja teiste 

meediakanalite nende arvu tõstmiseks.  

Jaanuarist – detsembrini Kristi Neare  Muuseumi eelarvest/ 

projektirahastus 



Projekti „Paunvere nädal“ 

ettevalmistamine 2019. aastaks. 

Valminud projekt, ajakava, tegevuste 

kirjeldus jms. „Paunvere nädala“ 

läbiviimiseks. 

Jaanuarist – detsembrini  Janek Varblas Muuseumi eelarvest/ 

projektirahastus  

Palamuse muuseumi, aleviku ja valla 

temaatiliste videote filmimine ja montaaž. 

Talletatud muuseumi ja Palamuse ajalugu 

audio-visuaalses vormis. 

Jaanuarist – detsembrini  

 

Janek Varblas Muuseumi eelarvest 

Õueprogrammide läbiviimise jätkamine Külastajate arvu suurenemine. Jaanuarist – detsembrini 

 

Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 

O. Lutsu, Palamuse ja muuseumi 

tutvustavate õppematerjalide koostamine. 

Valminud õppematerjalid potensiaalsete 

külastajate informeerimiseks ning 

tundide läbiviimiseks. 

Jaanuarist – detsembrini 

 

Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 

Koos väikemuuseumidega traditsiooniks 

kujunenud õppepäeva korraldamine 

Jõgevamaa väikemuuseumide töötajatele. 

Eestimaa vaatamisväärsustega kursis 

olemine. Vaatluse ja kogemise tulemusel 

kasvanud teadmised muuseumide ja 

külastuskeskuste tegevusest mujal Eestis, 

mida on võimalik ka ise rakendada. 

 

Aprillist – juunini 

 

Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 

5. Eesmärk: muuseumiarendusprojektis osalemine ja muuseumitöötajate kutsealaste teadmiste tõstmine. 

 

Meede 

 

Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 

 

Õppepäevad ja 

koolitused 

muuseumi-töötajatele 

 

Muuseumitöötajate koolitamine tööks 

külastajatega kvaliteetsema teenuse 

pakkumiseks.  

Töötajate osalemine koolitustel 

külastajate arvu ja nende rahulolu 

tõstmiseks.  

Juulist – detsembrini  Arne Tegelmann Muuseumi eelarvest 

Strateegiliste 

eesmärkide 

saavutamine  

Arendusprojekti erinevates  töögruppides 

osalemine vastavalt muuseumitöötajate 

kutsealasele ettevalmistusele. 

Arendusprojekti erinevatele etappidele 

leitud parim lahendus.  

Jaanuarist – oktoobrini  Arne Tegelmann Muuseumi eelarvest 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Arne Tegelmann 

Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi direktor 

 

 


