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Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi tegevuskava aastaks 2022 
  

1. Teadus-, kogumis- ja säilitustöö valdkond 

 
Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 

 

Eesti kihelkonnakoolide uurimine ja materjalide kogumise jätkamine Informatiivsem kogu, täiendatud 

püsinäitus  

 

detsember Tiina Kivits muuseumi 

eelarve 

Rahvusvahelise koostöönäituse „Aabits kui ajastu peegel“ (valmib 2025) 

materjalide kogumine ja ettevalmistamine 

 

Osaliselt uuritud ja kogutud materjalid 

kõikidest ajaloolistest perioodidest 

ülevaate saamiseks   

 

detsember Tiina Kivits muuseumi 

eelarve 

Fotokogu esimese etapi kirjeldamise lõpetamine 

 

Esimeses etapis kirjeldatud kogu 01.juuli Tiina Kivits muuseumi 

eelarve 

Uurijate konsulteerimine Kogude eesmärgipärane kasutamine ja 

tutvustamine, kogumistemaatikaga seotud 

uurimistööde kasv 

 

jaanuar - 

detsember 

Tiina Kivits muuseumi 

eelarve 

Muuseumikogude hooldustööd (tekstiili tuulutamine, koitõrje, hoiupai- 

kade korrastus) 

 

Korrastatud kogud 29. aprill  Reele Kuuse muuseumi 

eelarve 

Tulme dokumenteerimine, kirjeldamine ja hoiustamine, tulmenäituse 2022 

koostamine 

 

Uued museaalid kogudega liidetud ja 

huvilistele tutvustatud 

 

detsember  Reele Kuuse muuseumi 

eelarve 

Museaalide eksponeerimise, uurimise ja väljalaenutamise dokumenteerimine koos 

ettevalmistustöödega 

 

Dokumenteeritud tegevused museaalide 

osas 

detsember  Reele Kuuse muuseumi 

eelarve 

Museaalide säilitustingimuste seire, ekspositsiooni korrastustööd ja 

konserveerimisvajaduste väljaselgitamine  

 

Muuseumikogu säilimine detsember Reele Kuuse muuseumi 

eelarve 

Kogumistöö muuseumi kogumisplaanist lähtuvalt Informatiivsem kogu ja täienenud 

püsinäitus 

 

detsember Tiina Kivits muuseumi 

eelarve 
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Artiklid ajakirjanduses oluliste kultuuritegelaste või tähtpäevadega seoses Aasta jooksul on ilmunud artiklid:                 

„Abinõud haiguste vastu“ 

„Kooli muusikast“ 

„Oskar Lutsu koolitee“  

 

 

aprill 

august  

oktoober  

Tiina Kivits muuseumi 

eelarve 

Digiteeritud fotode (6023) arhiveerimine MuISi  

 

Üleslaetud fotod ja nende kättesaadavus 

MuISis  

 

detsember Reele Kuuse  muuseumi 

eelarve 

2. Näitustegevuse valdkond 

 

Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 

 

Näituse tööpealkirjaga „Kool, koor ja köster“ koostamine Palamuse kooli 335. 

aastapäevaks 

 

Septembriks valminud ajutine näitus 11. september Tiina Kivits 

 

muuseumi 

eelarve 

Ajutiste näituste korraldamine muuseumisse vastavalt näituste plaanile  

 

Kümne erineva teema ja mahuga 

tähtaegselt korraldatud näitused  

 

jaanuar –

detsember  

Aili Kalavus muuseumi 

eelarve 

„Daile Teatri“ (Riia) kostüümikavandite näituse ettevalmistamine 2023. aasta 

19.03-31.05 

 

Ettevalmistatud kostüümikavandite näitus  november  Arne Tegelmann  muuseumi 

eelarve 

Näituse „Filmimees seespool aiamüüri“ eksponeerimine Tartu Linnamuuseumis  Näituse eksponeerimine Tartu 

Linnamuuseumis 

 

septembris  Arne Tegelmann 

 

muuseumi 

eelarve 

Palamuse muuseumi näituse „Õhus on kevade hõngu“ eksponeerimine  Eksponeeritud näitus Põltsamaa 

Linnaraamatukogus 

aprill  Aili Kalavus 

 

 

muuseumi 

eelarve 

Kolme aasta ( 2023 – 2025) näitusteplaani koostamine  

 

 

Koostatud kolme aasta näitusteplaan 

olulisemate näituste ideekavandite ja 

ajaplaaniga 

 

15. november  

 

 

Aili Kalavus 

 

 

muuseumi 

eelarve 

3. Muuseumiprogrammide ja sündmuste valdkond 

 

Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 

Oskar Lutsu 135. sünniaastapäeva tähistamine kavaga „Luts ja Ahven“ Sünniaastapäeva tähistamine  8. jaanuaril JanekVarblas/Arn

e Tegelmann  

 

Projektirahastus

+omaosalus 
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EV 104. aastapäeva tähistamine  Aastapäeva kontsert koos 

sünnipäevatordiga 

 

24. veebruaril Arne Tegelmann  muuseumi 

eelarve 

Huumoripreemia näitus??? Videod, fotod, külalisteraamat. Koostöös Jõgeva 

vallaga  

 

Lühiajaline huumoripreemia temaatiline 

näitus  

aprill  Janek Varblas  muuseumi 

eelarve 

Muuseumiöö "Öös on unistusi" läbiviimine  

(Tootsi peenra külvamine, sauna avamine, kontsert)  

 

Muuseumiöö läbiviimine vastavalt kavale 21. mai Janek Varblas Projektirahastus

+omaosalus 

Kool, koor ja köster – 335. aastat köstrikooli asutamisest, 180. a koori asutamisest, 

Michael Nieländeri 220. a. Näituse avamine.  

 

Näituse avamine ning sündmuse „Kool, 

kool ja köster“ teostamine 

11.september Janek Varblas Projektirahastus

+omaosalus 

Koolivaheaja tegevused  

 

Teostatud nädal Kirjanikud kevadvaheajal  

Küünalde meisterdamine hingedeajal 

25. – 30. aprill 

24 – 30. 

oktoober 

 

Aili Kalavus Projektirahastus

+omaosalus 

Rahvakalendritähtpäevade tähistamine  

 

Vastlapäevapäeva tähistamine  

Kevadpühade programm 

Mardipäeva tähistamine  

Kadripäeva tähistamine  

 

25. veebruar  

11.-14.aprill 

7.-10. november 

21-25.november  

Aili Kalavus  muuseumi 

eelarve 

Emadepäeva tähistamine muuseumis ja Palamuse Rahvamajas 

 

Emadepäeva  õpitoa läbiviimine ja 

kontserdi toimumine 

 

6. mai  Arne Tegelmann/ 

Palamuse Kultuur  

Projektirahastus

+omaosalus 

Jõuluprogrammi läbiviimine  Atraktiivsest programmist saab osa 600 

inimest 

7.-20. detsember  

v.a. 

nädalavahetused 

Janek 

Varblas/muuseum

i töötajad 

 

 

muuseumi 

eelarve 

4. Arendustegevuse valdkond 

 

Tegevus 

 

Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 

Liitreaalsuse „Tootsi seikluslik kodutee“ väljatöötamine ja käivitamine  

 

Valminud liitreaalsuse stsenaarium ning 

esmaselt testitud tehniline lahendus. 

Vajadusel täiendatud ja parandatud mäng 

 

veebruar – 

märts, august – 

september  

Janek Varblas Projektirahastus

+omaosalus  
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Muuseumiharidusprogrammide juurde lühikeste tutvustavate klippide tootmine.  Valminud klipid laetakse kodulehele 

vastava programmi juurde või FBsse 

 

märts – 

detsember  

Janek Varblas Projektirahastus

+omaosalus 

2023.a. tööplaanide esitamine 

 

Kooskõlas arengukavaga esitatud 

tööplaanid 

15. november  Arne Tegelmann, 

muuseumi 

töötajad 

muuseumi 

eelarve 

Rentniku sauna ekspositsiooni koostamine  Avatud uus informatiivne ekspositsioon 

rentniku saunas 

21. mai Tiina Kivits 

 

 

muuseumi 

eelarve 

Muuseumi abihoone projekteerimine Valminud on praeguse kuuri asukohale 

valminud abihoone projekt 

aprill Arne Tegelmann/  

Siim ja Põllumaa 

OÜ 

 

muuseumi 

eelarve 

Osalemine erinevates koostöövõrgustikes, õppepäevadel ja ühisprojektides Osalemiste arv jaanuar - 

detsember 

Arne Tegelmann/ 

muuseumi 

töötajad 

 

muuseumi 

eelarve 

Rajatakse sorteerimist võimaldavad ajastukohased puidust prügikastid 

(org.jäätmed, klaastaara, pakendid, olmeprügi) 

 

Rajatud on keskkonnasõbralik prügikäitlus mai Arne Tegelmann muuseumi 

eelarve 

5. Turundus- ja müügitegevuse valdkond 

 

Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve 

 

Meenete valiku laiendamine muuseumipoes 

 

Välja on töötatud uusi meeneid  

Postkaart + kirjamark  

Vihik  

mängukaardid     

 

 

aprill  

oktoober   

oktoober 

Gerda Nõmmik/ 

koostööpartnerid 

Projektirahastus

+omaosalus 

Muuseumis toimuvate sündmuste kohta info järjepidev uuendamine kodulehel ja 

sots.meedias 

Iga sündmuse kohta vähemalt üks teavitus jaanuar-

detsember 

 

Arne Tegelmann muuseumi 

eelarve 

Muuseumis toimuvate sündmuste kohta info avaldamine ajakirjanduses Iga sündmuse kohta vähemalt üks teavitus jaanuar-

detsember 

 

Arne Tegelmann muuseumi 

eelarve 

 

Arne Tegelmann 

Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi direktor 


