
TEGEVUSKAVA AASTAKS 2019 
 
  

1. Eesmärk teadus- ja kogumistöö valdkonnas: Eestis paiknenud kihelkonnakoolide kaardistamine ja neid puudutavate materjalide kogumine; museaalide sisestamine ja 

digiteerimine MuIS-i. 

 
Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 

Teadus- ja kogumistöö 

 

 

 

 

 

 

Fotokogu inventuur koos kogu 

analüüsiga lähtuvalt muuseumi 

kogumispõhimõtetest 

 

Korrastatud kogu aprill - detsember Tiina Kivits Muuseumi eelarvest 

Fotokogu paigutamine hoidlasse ja 

uute asukohtade määramine MuISis 

 

Korrastatud kogu Jaanuar - detsember Tiina Kivits Muuseumi eelarvest 

Uute museaalide ja ajakirjanduses 

kajastatud materjali kogumine vastavalt 

kogumisplaanile ning selle 

süstematiseerimine ja talletamine 

 

Täienenud kogu ajakirjanduses 
kajastatuga 

Jaanuar - detsember Tiina Kivits Muuseumi eelarvest 

Uurijate konsulteerimine Muuseumi kogumistemaatikaga seotud 

uurimistööde kasv ning kogu laialdasem 

tutvustamine ja kasutamine 

Jaanuar - detsember Tiina Kivits Muuseumi eelarvest 

Protokollide koostamine ning foto- ja 

abikogu kirjeldamine MuISis 

 

Parem kogude kasutamise  Jaanuar - detsember Tiina Kivits Muuseumi eelarvest 

Eesti kihelkonnakoolide uurimise 

jätkamine vastavalt võimalusele 

 

Põhjalikum ülevaade 
kihelkonnakoolidest 

Jaanuar - detsember Tiina Kivits Muuseumi eelarvest 

Museaalide kirjeldamine MuIS-is (I ja 

II etapi kirjeldus ning kujutiste 

lisamine) 

Parem kogude kasutamine Jaanuar - detsember Reele Kuuse Muuseumi eelarvest 

Säilikute ja käsiraamatukogu trükiste 

majasisene ja välja laenutamine, 

pakkimine ning 

dokumenteerimine 

 

Museaalidele sobiv säilituskeskkond ja 

nende pikaajaline säilimine 

2019. a. Reele Kuuse Muuseumi eelarvest 



Museaalide uute hoiupaikade 

märkimine (hoiustamisaktide 

koostamine) MuIS süsteemis 

 

Informatsiooni ja museaalide säilitamine 2019. a. 

 

Reele Kuuse Muuseumi eelarvest 

Hooajalised kogude korrastustööd 

(koitõrje, tekstiili tuulutamine, 

hoiupaikade korrastamine)  

Museaalide säilitustingimuste järjepidev 

parandamine 

 

01.04.2019-30.04.2019. 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 

 

 

 

 

SADA PALAMUSLAST Kohaliku kultuurielu ilmestamine. 

Kasvanud kohalike inimeste huvi 

muuseumi vastu. Külastajate arvu 

suurenemine 

08. detsember 

2018 - 30. mai 

2019 

Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 

PÄIVAPÄIKESE 

KERAAMIKANÄITUS 

 

Kohaliku kultuurielu ilmestamine. 

Kasvanud kohalike inimeste huvi 

muuseumi vastu. Külastajate arvu 

suurenemine 

03. - 30. juuni Aili Kalavus  

Muuseumi eelarvest 

Valka Koduloomuuseumi ja 

Valga Muuseumi ühisnäitus 

„ JANIS CIMZE – EESTI JA 

LÄTI KOOLMEISTRITE 

ÕPETAJA “ 

Kohaliku kultuurielu ilmestamine. 

Kasvanud kohalike inimeste huvi 

muuseumi vastu. Külastajate arvu 

suurenemine 

02. - 30. juuli Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 

Animailma stuudio näitus 

„MAA JA MERE TAGA“ 

 

Kohaliku kultuurielu ilmestamine. 

Kasvanud kohalike inimeste huvi 

muuseumi vastu. Külastajate arvu 

suurenemine 

04. - 30. august Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 

AVINURME PUIDUAIDA 

NÄITUS 

Kohaliku kultuurielu ilmestamine. 

Kasvanud kohalike inimeste huvi 

muuseumi vastu. Külastajate arvu 

suurenemine 

03. - 29. 

september 

Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 

Oskar Lutsu Palamuse 

Gümnaasiumi õpilaste näitus 

„HETKED LUTSUGA“ 

Kohaliku kultuurielu ilmestamine. 

Kasvanud kohalike inimeste huvi 

muuseumi vastu. Külastajate arvu 

suurenemine 

01.– 30. 

oktoober 

Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 



„MUINSUSKAITSEAMET 

TUNNUSTAB 2018“ ja 

„MUINSUSKAITSEAMET 

TUNNUSTAB 2019“ 

Kohaliku kultuurielu ilmestamine. 

Kasvanud kohalike inimeste huvi 

muuseumi vastu. Külastajate arvu 

suurenemine 

02.-30. 

november 

Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 

Lasteraamatu illustratsioonide 

näitus „RISTI-RÄSTI LÄBI 

EESTIMAA“ 

Kohaliku kultuurielu ilmestamine. 

Kasvanud kohalike inimeste huvi 

muuseumi vastu. Külastajate arvu 

suurenemine 

03. - 31. 

detsember 

Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 

Kultuurhariduslik töö Õppepäev Jõgevamaa 

väikemuuseumide töötajatele 

Olla kursis 

Eestimaa vaatamisväärsustega. 

aprill – juuni Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 

Jõgeva maakonna esimeste 

klasside koolitund. 

Teadmised kihelkonnakoolist. 

Kinnistada saadud teadmised. 

september- 

oktoober 

Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 

Rahvakalendritähtpäevade 

tähistamine Palamuse muuseumis 

Teadmiste kasv vanadest tähtpäevadega 

seotud kommetest. 

märts, aprill, 

november, 

detsember 

Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 

O. Lutsu “Kevade” ja koolielu 

tutvustavate õppematerjalide 

koostamine. 

Kinnistada saadud teadmised. jaanuar – 

detsember 

Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 

Pidev kursisolek maakonna 

väikemuuseumide problemaatikaga, 

nende nõustamine ja igakülgne 

abistamine. 

Olla kursis Jõgeva maakonna 

Väikemuuseumide tegevusega. 

jaanuar – 

detsember 

Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 

Muuseumifestivali “Avatud 

mänguväljad” 2019 koolitustel 

osalemise 

Soodustada kvaliteetset perekeskset vaba 

aja veetmist kultuuriasutustes ning toetada 

muuseumihariduse arendamist. 

 

Märts- 

november 

Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 

Üle-eestilise ajastutemaatilise 

programmi „Paunvere päevad“ 

ettevalmistamine. 

 

Projekti kirjutamine ning kava koostamine 

„Paunvere päevade“ läbiviimiseks 2020. 

aasta augustis. 

 

Juuli-detsember  Janek Varblas  Projektirahastus/ 

muuseumi eelarvest 

3. Eesmärk muuseumi materiaalse baasi valdkonnas:  

 

Meede Tegevus Vahetu tulemus 

 

Tähtaeg Vastutaja Eelarve 

Materiaalne baas Kuuri laiendamiseks vajamineva 

projekti tellimine 

 

Tellitud projekt väiketraktori ning 

lisatarvikute hoidmiseks  

Mai-detsember Arne 

Tegelmann 

Muuseumi eelarvest 



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

teostamine 2019. aastal. Ühekordsete projektide ja programmide läbiviimine külastajate jätkuva huvi säilitamiseks Palamuse vastu. 

 

Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 

Pedagoogilised 

muuseumiprogrammid 

ja töö külastajatega 

 

 

 

Õueprogrammide läbiviimise jätkamine läbi erinevates programmides osalemise 

säilinud külastajate jätkuv huvi muuseumi 

vastu  

Jaanuarist – detsembrini Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 

Uute õpitubade koostamine Vanade pärandoskuste taaselustamine ja 

edasiandmine.  

Jaanuarist – detsembrini 

 

Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 

Ühekordsete projektide väljatöötamine 

ja nende läbiviimine 

Projektide toel saavutatud külastajate 

jätkuv huvi Palamuse vastu.  

Jaanuar- detsember Janek Varblas Projektirahastus/muuseu

mi eelarvest 

Oma partneritele e-kirjade saatmine 

(koolid, lasteaiad, reisibürood) ning 

tegevus sotsiaalmeedias  

Külastajate informeerimine muuseumi 

tegevustest külastajate jätkuva huvi 

hoidmiseks 

Jaanuarist – detsembrini  

 

Kristi Neare Muuseumi eelarvest 

Turismimessil Adventure osalemine 

Vilniuses. 

Materjalide kokkupanek, peale messi 

järelduste tegemine 

24.-28. jaanuar Arne 

Tegelmann/ 

Kristi Neare 

Muuseumi eelarvest 

Rahvusvahelisel turismimessil Balttour 

osalemine Riias. 

Uute külastajate ning kontaktide leidmine  1.-3. veebruar Arne 

Tegelmann/ 

Kristi Neare 

Muuseumi eelarvest 

Turismimessil Tourest osalemine 

Tallinnas.  

Potensiaalsete külastajate informeerimine, 

nende teavitamine muuseumi tegevustest 

külastajate jätkuva huvi hoidmiseks  

 

8.-9. veebruar Arne 

Tegelmann/ 

Kristi Neare 

 

Muuseumi eelarvest 

Osalemine Pihkvas Hansapäevadel  Potensiaalsete külastajate informeerimine, 

nende teavitamine muuseumi tegevustest 

külastajate jätkuva huvi hoidmiseks  

 

27.-30.juuni Arne 

Tegelmann 

 

Muuseumi eelarvest 

5. Eesmärk: muuseumi arengusuundade kavandamine ja muuseumitöötajate kutsealaste teadmiste tõstmine. 

 

Meede 

 

Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 



Õppepäevad, 

konverentsid ja 

koolitused muuseumi-

töötajatele 

 

 

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 

Aprill- mai Aili Kalavus Projektirahastus/ 

muuseumi eelarvest 

Muud õppepäevad ja koolitused 

muuseumitöötajatele 

 

Saadud teadmiste rakendamine oma töös 

 

Jaanuarist – detsembrini 

 

Arne 

Tegelmann 

Muuseumi eelarvest 

Muuseumipedagoogide suvekool Saadud teadmiste rakendamine oma töös 

 

August Aili Kalavus Muuseumi eelarvest 

Osalemine Koolimuuseumide 

sümpoosionil Kopenhaagenis 2.-6.  

juulini  

Koolimuuseumide alaste teadmiste ning 

kogemuste vahetamine teiste maailma 

samalaadsete muuseumide vahel.  

2.-6. juuli Arne 

Tegelmann 

Projektirahastus/ 

muuseumi eelarvest 

 

 

 

 

Arne Tegelmann 

direktor 

 


