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TEGEVUSARUANNE 
 
Üldinfo 
ICOM Eesti Rahvuskomitee on Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu ICOMi (International 
Council of Museums) kõige suurem ja olulisem maailma muuseumeid ja kultuuripärandi 
säilitamisega tegelevaid professionaale ühendav ning museoloogia teoreetilist ja praktilist 
arengut strateegiliselt suunav organisatsioon.  
 
ICOM töötab läbi 156 komitee, kuhu kuuluvad nii rahvuskomiteed (sh. Eesti Rahvuskomitee) 
kui ka 32 muuseumide erivaldkondade ekspertiisi esindavat rahvusvahelist komiteed. Lisaks 
sellele tehakse ICOMi võrgustikus tihedat koostööd ka regionaalsete ja liitunud mäluasutuste 
organisatsioonidega. ICOM Eesti Rahvuskomitee kaudu kuuluvad Eesti liikmed (221 
individuaalliiget ja 12 institutsionaalset liiget, seisuga 31.12.2021) ICOMi ja selle 
alakomiteedesse. Lisaks sellele toimub ICOMi võrgustikus tihe koostöö ka teiste mäluasutuste 
organisatsioonide ning kultuuripärandiga seotud kesksete organisatsioonidega kui UNESCO, 
INTERPOL, Blue Shield jt. ICOM organisatsioonidel toimub aastas üle 300 konverentsi, 
seminari ja töötoa, antakse välja erinevate muuseumivaldkondade standardeid, juhendeid 
ning akadeemilist kirjandust. 2021. aastal toimusid mitmed ICOMi konverentsid, kohtumised, 
webinarid ja seminarid veebipõhiselt, mis andsid võimaluse võtta osa erinevate komiteede 
tegevustest. 
 
ICOM Eesti Rahvuskomitee ülesandeks aastal 2021 oli soodustada muuseumide 
rahvusvahelistumist ja muuseumitegevuse arengut Eestis, milleks seati järgmised eesmärgid: 
1. ICOM Eesti võimaldab ICOMi liikmeks saamise, korraldab korrektse liikmelisuse asjaajamise 
ja Eesti liikmete esindamise ICOMis. 
2. Suureneb Eesti muuseumivaldkonna teadlikus ICOMi rahvusvahelisest tegevusest. 
3. ICOMi eetikakoodeks on oluline muuseumivaldkonna raamdokument. 
4. ICOM Eesti toetab erinevate töörühmade tegevust, mis toetavad Eesti muuseumide 
museoloogilist tegevust. 
5. ICOM Eesti suurendab teadlikkust rahvusvahelise muuseumipäeva tähistamisest. 
6. ICOM Eesti motiveerib Eesti muuseumitöötajaid rahvusvahelisele tegevusele ja Eestis 
toimuvate praktikate vahendamisele. 
7. Kasvab ICOMi rahvusvaheliste konverentside ja koolituste toimumine Eestis. 
8. ICOM Eesti on tugev organisatsioon liikmetele ja arvestav partner kultuuripärandi 
valdkonna organisatsioonidele. 
 
Tegevuskava koostas ja täitis juhatus koosseisus: Agnes Aljas (esimees), Kersti Koll 
(aseesimees), Kadri Rannala (sekretär), Nele Dresen, Aleksandra Murre, Greta Koppel, Külli 
Lupkin. 
 
Eesmärk 1. ICOM Eesti võimaldab ICOMi liikmeks saamise, korraldab korrektse liikmelisuse 
asjaajamise ja Eesti liikmete esindamise ICOMis 
 
1.1. ICOM Eesti korraldab uute liikmete vastuvõtmise ja liikmetega seotud tegevused ICOMi 
peakontoriga 
Erinevate riikide muuseumid ja muuseumiprofessionaalid saavad liituda ICOMiga ainult läbi 
oma rahvuskomitee. Et Eesti muuseumide valdkonna inimestel ja muuseumidel oleks võimalik 
liituda rahvusvahelisse muuseumide maailmaorganisatsiooni süsteemi, asutati 1992. aastal 
ICOM Eesti Rahvuskomitee, mille kaudu kuuluvad Eesti liikmed ICOMi ja selle 
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alakomiteedesse. Liikmelisus on aastase pikkusega ning pikeneb automaatselt peale iga-
aastast liikmemaksu tasumist 
 
Aastal 2021 toimus: 
a) Vastavalt avalduste saabumisele uute liikmete vastuvõtt ICOM Eesti juhatuse poolt, nende 
avalduste ja vastuvõtudokumentide Pariisi ICOMi peakorterisse lähetamine ja sealt saadetud 
liikmekaartide liikmetele vahendamine; 
b) liikmeskonna registri pidamine ning liikmete registri ja liikmeskonda puudutava jooksva info 
saatmine ICOMi peasekretariaati Pariisi, asenduskaartide tellimine; 
c) liikmete andmete kandmine ICOMI poolt kasutusele võetud veebipõhisesse andmebaasi 
Iiris. Liikmed saavad oma andmeid ka ise uuendada ICOM veebipõhises liikmete andmebaasis 
IRIS:  http://www.icomeesti.ee/icom-liikmele-1/kontaktandmete-muutmine. 
d) rahvusvahelise ICOMi liikmelisuse iga-aastane pikendamine Eesti ICOMi liikmetele. Selleks 
toimus liikmemaksu teatiste ja arvete väljastamine, liikmemaksude kogumine, ettenähtud 
tähtajaks Pariisi ICOMi peasekretariaati saatmine koos liikmete kontrollitud andmetega. 
Protsessi läbimine annab ICOMi liikmetele võimaluse aasta jooksul kõike ICOMi poolt pakutut 
kasutada ning osaleda ICOMi rahvusvahelises koostöös; 
d) aastaringselt on toimunud Eesti muuseumitöötajate, muuseumide ja tudengliikmete 
nõustamine ICOMi astumise ja ICOMi eetikakoodeksi küsimustes, samuti liikmemaksude ja 
ICOMi poolt pakutavate võimaluste kasutamise kohta.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2021. aastal vähenes ICOMi individuaalliikmete arv 20 inimese võrra, eelkõige oli see seotud 
COVIDi mõjudest tulenevate reisipiirangutega, mis vähendas huvi vaid ICOMi kaardi kasutuse 
huvilistel, mis tagab ligipääsu paljudele maailma muuseumidele tasuta.  
Samas on pidevalt kasvanud noorte ja muuseumidega seotud akadeemiliste uurijate ning 
suure erialase kogemuspagasiga muuseumitöötajatest pensionärliikmete huvi ICOMi liikmeks 
astumise vastu. On väga oluline, et ICOM Eesti on ka muuseumieriala erinevaid generatsioone 
tugevalt ühendav organisatsioon.  
 
1.2. ICOM Eesti esindab oma liikmete huve ICOMi peakorteris 
ICOMi rahvuslikud komiteed koonduvad ICOMis ühtse juhtimise alla. Nende küsimusi 
lahendatakse ICOMi üldkogul, kus ICOM Eesti Rahvuskomitee esindab oma liikmete huve iga-
aastaselt. 2021. aastal toimus üldkogu veebipõhiselt.  

Aasta ICOM Eesti liikmete arv 
2021 221 individuaalliiget 

• 162 tavaliiget 

• 42 pensionärliiget 
• 17 tudengiliiget 

12 institutsionaalset liiget 

Aasta ICOM Eesti liikmemaksu suurus 
2021 Individuaalliikmel: 65 EUR 

Pensionärist ja tudengitest liikmel: 26 EUR  
Kollektiivliikmed, I kategooria 281 EUR 
Kollektiivliikmed, II kategooria 351 EUR 
Kollektiivliikmed, III kategooria 506 EUR 
Kollektiivliikmed, IV kategooria 615 EUR 

http://www.icomeesti.ee/icom-liikmele-1/kontaktandmete-muutmine
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Lisaks vahendati Eesti muuseumide maastikul toimuvat ICOM peasekretariaati, täideti ICOMi 
küsimustikke ja andmebaase ning edastati Eesti kohta käiva rahvusvahelise muuseumipäeva 
ja muuseumiöö infot.  
Aasta jooksul toimub mitmeid suhtlemisi, nõuküsimisi, kontaktide edastamisi erinevate ICOMi 
alakomiteede vahel ning ka sisuliste teemade edasisuunamist eriala spetsialistidele Eestis. 
Näiteks 2021. aastal on vastatud küsimustikele ja uuringutele:  

• Erinevad Eesti ja COVID-19 mõjusid kaardistavad uuringud. 

• ICOMi eetikakoodeksi täiendamise ja muutmisettepanekute Eesti poolse tagasiside 
koondamine. 

• ICOMi muuseumidefinitsiooni ettepanekute Eesti poolse tagasiside koondamine. 

• ICOM External Governance Review. 
 
 
Eesmärk 2. Suureneb Eesti muuseumivaldkonna teadlikus ICOMi rahvusvahelisest 
tegevusest 
 
2.1. ICOM Eesti levitab ICOMi tegevuse infot kodulehekülje www.icomeesti.ee kaudu 
Koduleht www.icomeesti.ee on kujunenud oluliseks esmaseks infoallikaks, kust saadakse 
informatsiooni ICOMi liikmeks astumisest ja ICOMi tegevuse võimalustest, ICOMi 
eetikakoodeksist, ICOMi rahvusvaheliste uudiste ja koolituste kohta. Külastusstatistika näitab, 
et keskmiselt külastatakse kuus ICOM Eesti kodulehte ca 200 korral, enamus sisenemisi 
toimub otsingu ICOM Eesti kaudu. Kõige külastatavamad on ICOMi dokumentide ja Eesti 
akadeemiliste muuseumiuuringute teemarubriigid. 
Eesti ICOMi liikmetele on juhatus pidevalt edastanud informatsiooni ICOMi tegevuste, 
pakutavate koolitusprogrammide ja stipendiumite osas ning vahendanud ka teiste riikide 
ICOMi uudiseid ja küsimusi nende palvel. Oluline ICOMi info on jooksvalt uudiste rubriigis 
ICOM Eesti kodulehel, sama on operatiivselt saadetud ka kõigi liikmetele meili teel. 
 
2.2. ICOM Eesti levitab ICOMi ja rahvusvahelist muuseumitegevuse infot Facebooki lehe 
kaudu  
ICOM Eesti Facebooki lehekülg on aktiivne rahvusvaheliste muuseumiürituste ja –info 
edastamise keskkond, kus aasta jooksul tehakse ligi 350 postitust. 
 
2.3. ICOMi uuringute ja uuringute tulemuste vahendamine Eestisse 
Eesti kontekstist on antud erinevatele ICOMi uuringutele ja kaardistustele andmeid, alates 
autoriõigustest, kultuuripärandi impordist, kindlustuse protseduuridest ja kogudest 
väljaarvamise Eesti kontekstist kuni ICOMi liikmete andmebaaside kasutajauuringuteni. 
 
2.4. ICOM Eesti Rahvuskomitee korraldab korra aastas oma liikmetele aastakoosoleku 
2021. aasta aastakoosolek toimus 10. juunil Tallinnas Filmimuuseumis. Aastakoosolekul 
tutvustati ICOM tegevust eelmisel aastal ning ICOM Eesti Rahvuskomitee tegevus- ja 
majandusaruannet, millele järgnes revisjonikomisjoni hinnang tegevusele. Lisaks käsitletakse 
jooksva aasta tegevusi, projekte, uusi algatusi ja tööplaane.  
Aastakoosolek toimub samal päeval Eesti Muuseumiühingu aastakoosolekuga, et tuua 
muuseumivaldkonna töötajad üle-Eesti üheks päevaks kokku ning pakkuda muuhulgas ka 
seltskondlikku tegevust. Sel korral tutvuti Eesti Ajaloomuuseumi näitustega ning toimus 
välkloeng Muuseum + INNOVATSIOON. 
 
2.5. Osalemine uue muuseumidefinitsiooni arendamises 
2020. aasta lõpus alustas ICOM Define töörühm algusest peale muuseumidefinitsiooni 
konsultatsioonidega. Aprilliks 2021 valisid kõik rahvuslikud ja rahvusvahelised alakomiteed 
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märksõnad, mis peaksid muuseume defineerima, ning mis omakorda koondati kokkuvõtteks. 
Septembris 2021 tuli kõigil alakomiteedel valida taas endale olulisemad märksõnad kaheksas 
kategoorias. Selle  kokkuvõtteks luuakse 5 definitsiooni ettepanekut, mis saadetakse 2022. 
aasta kevadel muuseumidele tutvumiseks. Kevadel ja sügisel vastas ligi 50 muuseumitöötajat 
definitsiooni tagasisidele. 
Lisainfo: http://www.icomeesti.ee/muud-icomi-dokumendid/muuseumidefinitsioon 
 
Eesmärk 3. ICOMi eetikakoodeks on oluline muuseumivaldkonna raamdokument 
 
3.1. Tutvustab ICOMi eetikakoodeksit Eestis 
ICOMi eetikakoodeks on ICOMi tegevuse nurgakivi, mis paneb paika miinimumstandardid 
muuseumitöötajate ja muuseumide tegutsemiseks. ICOMi liikmeks astudes nõustuvad nii 
individuaalliikmed kui asutused automaatselt ICOMi eetikakoodeksiga. Lisaks on ICOMi 
eetikakoodeks esindatud kõigis olulisemates muuseumitöötaja ja eetika nimekirjades ning on 
viidatud muuseumide arengukavades ja muudes dokumentides.  
ICOM Eesti Rahvuskomitee poolt tõlgituna on ICOMi eetikakoodeks Eesti muuseumidele ja 
Eesti muuseumitöötajatele eesti keeles kättesaadav nii ICOM Eesti kodulehel 
www.icomeesti.ee kui ka rahvusvaheliseI ICOMi kodulehel. 
 
3.2. Eetikaküsimuste koondamine 
Tartu Ülikooli eetikakeskus alustas 2019. aastal teaduseetika tagasiside ja ekspertgruppide 
eetiliste dilemmade lahendamise kaardistamisega, kus muuseumide valdkonna teemade 
tutvustamisel on partneriks ICOM Eesti. Teemade tutvustamisega tehti algust 6. aprillil 2021 
toimunud muuseumieetika seminaril, kus esinesid ICOM Ethics president Kathrina Pabst ja 
Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop, seminari modereeris Agnes Aljas. 
Seminar on järelvaadatav aadressil: https://www.youtube.com/watch?v=xhwYrPIcbs4.  
Seminari eel koondati bänneritena ICOMi sotsiaalmeediakanalisse muuseumieetika 
olulisemad postulaadid, et tuletada meelde muuseumieetika põhimõtteid. 
Seminari üheks ülesandeks oli koondada ka Eesti poolsed ettepanekud ICOMi eetikakoodeksi 
uuendamiseks. 
 
Eesmärk 4. ICOM Eesti toetab erinevate töörühmade tegevust, mis toetavad Eesti 
muuseumide museoloogilist tegevust 
 
4.1. Muuseumiterminoloogia töörühm 
2016. aastal ilmunud ICOMi väljaande „Key Concept of Museology“ eestikeelse tõlke ja e- 
väljaande toimetamisest kasvas välja Muuseumiterminoloogia töörühm, kus osalesid nii 
ICOMi liikmed kui ka mitteliikmed ning kutsutud eksperdid.  
Muuseumiterminoloogiaga tegelemist toetas 2021. aastal Eesti Rakenduslingvistika Ühingu 
„Eestikeelse terminoloogia programm“. Töörühm on koondanud ja defineerinud ligi 400 
eestikeelset muuseumivaldkonna terminit koos inglisekeelsete vastetega uude Eesti Keele 
Instituudi hallatavasse terminibaasi Ekilex. Terminid on leitavad ka Eesti Keele Instituudi 
keeleportaalis Sõnaveeb, kuhu on koondatud sõnakogud ja andmebaasid, sh 
muuseumiterminoloogia töörühma koondatud ja defineeritud terminid. 
 
Töörühmas on osalenud regulaarselt kümmekond muuseumitöötajat ning infolistis on üle 30 
inimese. Kujunenud on kindel tuumikrühm, kellele lisanduvad huvilised vastavalt 
terminoloogia töörühma koosolekute teemadele. Näiteks tegeleti 2019. aastal ka ICOMi 
muuseumidefinitsiooni ettepaneku tõlkimise aruteludega, 2020. ja 2021. aastal tegeleti 
konserveerimise- ja säilitamisalase sõnavara defineerimisega, mille kohta anti välja e-trükis 
„Muuseumisõnastik. Säilitamine ja konserveerimine“. (koostajad Jaanika Anderson, Kurmo 

http://www.icomeesti.ee/
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/ICOM_code_of_ethics_estonian.pdf
http://media.voog.com/0000/0030/4552/files/Muuseumis%C3%B5nastik.%20S%C3%A4ilitamine%20ja%20konserveerimine.pdf
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Konsa, Grete Ots, Heige Peets, Reet Pius, Katrin Savomägi,  Sille Siidirätsep, Janika Turu, 
Signe Vahur ja Helen Volber).  
Terminikomisjoni koosolekutest ilmuvad blogitekstid ning tegevuse tutvustuse leiab: 
http://icomeesti.ee/muuseumiterminoloogia, töörühma juht on Jaanika Anderson Tartu 
Ülikooli muuseumist. 
 
4.2 Keskkonnatöörühma tegevus  
2021. aastal asutati ICOMi juurde muuseumide keskkonnateemasid koondav töörühm, mille 
tegevuses osales 18 inimest.  
Esimeseks korraldati infokorje, et kaardistada, mida on muuseumides keskkonnahoidlikkuse 
edendamiseks ettevõetud ja missuguste takistustega on kokku puutud. Kokkuvõte küsitlusest 
avaldati 2021. aasta ajakirjas „Muuseum“: https://ajakiri.muuseum.ee/eesti-icomi-juures-
tegutseb-keskkonnateemade-tooruhm/.  
Töörühm algatas muuseumidele keskkonnamõju hindamiseks ja tegevuste edendamiseks 
„Rohelise muuseumi“ programmi loomise. Eksperdina kaasati Harri Moora Stockholmi 
Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusest. Programmi loomine jätkub 2022. aastal.  
14. detsembril 2021 toimus veebiseminar „Roheline muuseum“, kus arutati muuseumide 
motivatsiooni ja ootusi Rohelise muuseumi programmi loomiseks. Keskkonnajuhtimise 
eksperdina esines Harri Moora, muuseumide poolt vaatas tegevusi Kai Lobjakas, 
Kultuuriministeeriumist esines Mihkel Kaevats. Seminar on järelvaadatav ICOMi Youtube’i 
kanalis: https://www.youtube.com/watch?v=R3wrrqmrVBY  
Töörühma ja seminari juhtis Reet Mägi Tartu Ülikooli loodusmuuseumist.  
 
4.5. Päriolu-uuringute töörühma tegevus  
2021. aastal kutsuti kokku huvilised päritolu-uuringute töörühma, mille eesmärgiks on tõsta 
Eesti muuseumide seas teadlikkust antud valdkonna teemade osas. Ühelt poolt on tegevuse 
eesmärgiks analüüsida teise maailmasõja kontekstis muuseumitesse jõudnud ja 
natsionaliseeritud varadega ümber käimist ning teiselt poolt vaadata kogude päritolu-
uuringute teemasid, mis seostuvad maailmas koloniaalperioodi kogude diskussioonidega. 
Töörühma juhib Aleksandra Murre Eesti Kunstimuuseumist, lisaks osalesid Ann Aaresild, Eesti 
Ajaloomuuseum; Agnes Aljas, Eesti Rahva Muuseum; Piret Koosa, Eesti Rahva Muuseum; 
Linda Lainvoo, Muinsuskaitseamet; Aleksandra Murre, Eesti Kunstimuuseum; Mirjam Rääbis, 
Muinsuskaitseamet; Kristiina Tiideberg, Eesti Kunstimuuseum; Jaanika Vider, Tallinna Ülikool; 
Tiina Vint, Tartu Ülikooli Muuseum.  
Esimese avaliku ülesastumisena toimus EKA museoloogia ainete raames seminarid 
koloniaalsuse ja kogude päritolu teemadel. 
 
Eesmärk 5. ICOM Eesti suurendab teadlikkust rahvusvahelise muuseumipäeva tähistamisest 
 
5.1. ICOM Eesti osaleb muuseumipäeva ja muuseumiöö korraldamises 
ICOM on tähistanud 1977. aastast rahvusvahelist muuseumipäeva 18. mail (ja selle ümber). 
2021. aasta muuseumipäeva pealkirjaks oli “The Future of Museums: Recover and Reimagine" 
/ Tuleviku muuseum: pärandist inspireeritud”. ICOM Eesti ülesandeks on tutvustada 
muuseumipäeva olemust ning kutsuda Eesti muuseume suurendama oma nähtavust 
rahvusvaheliselt, sisestades muuseumides toimuva informatsiooni muuseumipäeva 
rahvusvahelisse kalendrisse. ICOM Eesti kodulehelt on võimalik allalaadida eestikeelne 
muuseumipäeva plakat ja materjalid. 
 
5.2. ICOM Eesti arendab välja muuseumitöötajate tänuseminaride traditsiooni 
ICOM Eesti tähistab rahvusvahelist muuseumipäeva juba traditsiooniks saanud populaarse ja 
rohke osalejate arvuga muuseumipäeva seminariga, kus muuseumivaldkonnas oluliste 

http://icomeesti.ee/muuseumiterminoloogia
https://www.youtube.com/watch?v=R3wrrqmrVBY
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teemade üle arutlevad eksperdid väljastpoolt muuseume. 2021. aasta veebiseminari 
"Külastajaga või külastajata" vaatas ligi 200 osalejat, esinesid: Piret Mürk-Dubout, Jaan Aru, 
Tiina Lokk, Garmen Tabor, Tarvi Sits, päeva modereeris Sander Olo. Seminar on järelvaadatav 
ICOM Eesti YouTube’i kanalil: https://www.youtube.com/watch?v=jY6ooPuyE_Q&t=6982s. 
 
Eesmärk 6. ICOM Eesti motiveerib Eesti muuseumitöötajaid rahvusvahelisele tegevusele ja 
Eestis toimuvate praktikate vahendamisele  
 
6.1. Toetab liikmeid osalema ICOMi alakomiteede ja sellega assotsieerunud komiteede 
konverentside töös 
ICOM Eesti Rahvuskomitee peab oma tegevuses oluliseks liikmete toetamist erialases 
rahvusvahelises suhtluses, mis aitab kaasa muuseumivaldkonna rahvusvahelistumisele, 
erialaste kontaktide loomisele ning eelkõige Eesti muuseumitöötajate professionaalsuse 
tõusule.  
Juhatus on edastanud liikmetele jooksvalt informatsiooni ICOMi rahvusvahelise koostöö ja 
stipendiumite taotlemise osas, tutvustanud võimalusi osaleda 32 ICOMi rahvusvahelise 
erialakomitee töös jne. Informatsiooni ICOMi tegevusest ja vastuseid selleteemalistele 
päringutele on jagatud nii meili teel kui ka telefonitsi ning seda nii liituda soovijaile kui ka 
laiemalt muuseumide valdkonnast huvitatuile. 
ICOM Eesti Rahvuskomitee üheks prioriteediks on olnud toetada ja julgustada liikmeid 
osalema Rahvusvaheliste ICOMi erialakomiteede või liitunud organisatsioonide seminaridel ja 
konverentsidel. Tänu Kultuuriministeeriumilt saadud tegevustoetusele oli ICOM Eesti 
Rahvuskomiteel võimalus toetada liikmete osalemist ICOMi rahvusvahelistel konverentsidel, 
sel korral ka väljaspool ICOMi võrgustikus toimuvaid üritusi, sest enamus  konverentsidest 
toimus veel veebivahendusel. 
 
6.2. Toetab liikmeid osalema ICOM-ITC koolitustel 
ICOMi koolituskeskus ICOM ITC (ICOM International Training Centre for Museum Studies) 
koolitused ei toimunud 2021. aastal. 
 
6.3. Soodustab liikmete osalemist ICOMi alakomiteede juhatuste töös 
ICOMi liikmetel on võimalus osaleda vastavalt kitsamale erialale või oma muuseumi 
suunitlusele ICOMi rahvusvaheliste komiteede töös. ICOMil on 32 rahvusvahelist komiteed, 
mis on pühendunud erinevat tüüpi muuseumide või muuseumidega seotud valdkondade 
uurimisele ja arendamisele. Selle kaudu toimub liikmete vaheline pidev erialane 
rahvusvaheline suhtlus ja olulisim kogu maailma muuseume hõlmav museoloogia arendus ja 
infovahetus.  
 
Eesti ICOMi liikmetest kuuluvad erinevate ICOMi rahvusvaheliste erialakomiteede ja sellega 
assotsieerunud ühingute juhatustesse: 

• Merli Sild, Rahvusvahelise Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsiooni AIMA, 
juhatuse liige 

• Kadri Nigulas (Muinsuskaitseamet), Dokumenteerimise alakomitee CIDOC, juhatuse 
liige 

• Triin Ojari (Eesti Arhitektuurimuuseum), arhitektuurimuuseumide komitee ICAM, 
juhatuse liige 

• Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum), tarbekunsti- ja disainikogude 
ning muuseumide alakomitee ICDAD, juhatuse liige, esimees 

• Agnes Aljas (Eesti Rahva Muuseum), etnograafiamuuseumide ja -kogude alakomitee 
ICME, juhatuse liige. Agnes Aljas on ka 2020. aastast ICOMi alalise komitee  Strategic 
Allocation Review Committee (SAREC) liige 
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6.4. Soodustab liikmete osalemist ICOMi konverentsidel ettekannetega, mis tutvustaks 
Eesti museoloogilist mõtet maailmas 
Ligi 1/3 konverentsitoetuse saajatest on osalenud konverentsidel ettekannetega, kus 
tutvustatakse Eesti muuseumide praktikaid ning laiemalt muuseumide tegevust. Ettekanded 
on kättesaadavad ka viidetega ICOM Eesti kodulehel.  
 
6.5. Teavitab rahvusvaheliste konverentside värsketest teadmistest ja kokkuvõtetest oma 
liikmeid ja teisi huvilisi ICOM Eesti kodulehel 
Konverentsitoetuste saajatel on kohustus kirjutada konverentsidest sisulisi kokkuvõtteid, mis 
ilmuvad  ICOM Eesti kodulehel. Kokkuvõtete ilmumisest teavitatakse liikmeid infokirja ning 
muuseumilisti kaudu 
 
Eesmärk 7. Kasvab ICOMi rahvusvaheliste konverentside ja koolituste toimumine Eestis 
 
7.1. Toetab ICOMi alakomiteede konverentside toimumist ja korraldamist Eestis 
ICOM Eesti eesmärk on tuua Eestisse ning toetada rahvusvaheliste muuseumisündmuste 
läbiviimist. 2019. said alguse ICOM CIDOCi aastakonverentsi Tallinnas toimumise 
ettevalmistused, mille toimumine lükkus 2022. aastasse 
 
7.2. Korraldada Eestis rahvusvahelisi ICOMi üritusi 
2019. aastal said alguse ettevalmistused ICOM Soome ja ICOM Eesti ühisseminari formaadi 
loomiseks. 2020. aastaks planeeritud ühisseminar lükkus järgmistesse aastatesse seoses 
COVID-19 aegse ebakindlusega.  
 
7.3. Koostöö ICOMi komiteede ja töörühmadega 
2021. aastal koostöö ei toimunud varasemas aktiivsuses, uutest algatustest sai alguse koostöö 
ICOM Ethics töörühmaga ning toetati Soome ICOMi ettepanekut täitevkomitee juhatuse 
liikme kandidaadiks valida Carita Jaatinen. 
 
Eesmärk 8. ICOM Eesti on tugev organisatsioon liikmetele ja arvestav partner 
kultuuripärandi valdkonna organisatsioonidele 
 
8.1. 7 liikmeline juhatus koguneb aastas 5-6 korda ning planeerib Eesti ICOMi jooksvad 
tegevused 
ICOMi Eesti juhatus kogunes koosolekuteks 12 korral. Iga aasta lõpus planeeritakse järgmise 
aasta tegevused, tööplaanid ja eelarved. Jooksvalt peetakse aktiivset meilivahetust, mille 
kaudu toimub ka operatiivne otsustamine.  
 
8.2. ICOM Eesti on partner avalikule sektorile muuseumivaldkonna küsimustes 
ICOM Eesti esindaja on muuseuminõukogus, ollakse osalised erinevate muuseumivaldkonda 
puudutavate arenduste ja kultuuristrateegiate väljatöötamisel, näiteks Kultuur 2030, 
tõhustamiskavad, OSKA ja Kultuur 2020 tagasiside, KOVide Minuomavalitsus.ee statistika 
kogumise, MuISi arenduse, rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava koostamise, erinevate 
määruste ja kordade kinnitamise väga erinevatel teemadel. ICOM Eesti peab oma ülesandeks 
esitada muuseumivaldkonna inimesi auhindadele ja tunnustusele.  
 
Aastal 2021 toimus väga aktiivne koostöö ja regulaarsed kohtumised Eesti 
Muuseumiühinguga. ICOMi esindaja on ajakirja Muuseum toimetuses ja muuseuminõukogus. 
Ühiskohtumised ja infovahetus toimus regulaarselt ka Kultuuriministeeriumi ja 
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Muinsuskaitseametiga. 2021. aastal toetati kultuurivaldkonna COVID kriisi toetusmeetmete ja 
tegevuste teemalisi pöördumisi jpm. 
 
ICOM Eesti Rahvuskomitee tänab Kultuuriministeeriumit, ICOMi ja Eesti Keele Instituuti 
ICOMi toetuse ja stipendiumite eest. 
 
Täname Eesti Tervisemuuseumi, Tartu Ülikooli muuseumi, Tartu Ülikooli kunstimuuseumi,  
Tartu Ülikooli loodusmuuseumi, Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Rahva Muuseumi, 
Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseametit lahke koostöö eest nende ruumides ICOMi 
ürituste korraldamisel.  
 
Täname kõiki Eesti muuseume, kes on võimaldanud oma töötajatel ICOMi tegevustes 
osaleda. 
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNNE 
 
 
Bilanss 
(eurodes) 
 
 

 Lisad 31.12.2021 31.12.2020 

Varad    
Käibevara    

       Raha ja pangakonto 1 21558 19084 

       Nõuded ja ettemaksed  3660 0 

Käibevara kokku  25218 19084 

Varad kokku  25218 19084 

    
Kohustused ja netovara     

Lühiajalised kohustused  13155 12830 

Viitvõlad  0 0 

Lühiajalised kohustused kokku  13155 12830 

Kohustused kokku  13155 12830 

Netovara    

Eelmiste perioodide tulem  6254 2678 

Aruandeaasta tulem  5809 3576 

Netovara kokku  12063 6254 

    
Kohustused ja netovara kokku  25218 19084 
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Tulude ja kulude aruanne 
(eurodes) 
 
 

 Lisad 2021 2020 

    
Liikmetelt saadud tasud 2 17056 17951 

Riigieelarvest saadud toetus 2 29084 
 

13964 

Muud tulud 2 1800 1400 

Tulud kokku  47940 33315 

    
    Liikmemaksud 4 -13351 -13815 

    Toetus 4 -9102 -300 

    Tööjõu kulud    

        Palgakulu 4 -5566 -4674 

       Sotsiaalmaksud 4 1881 -1580 

Muud tegevuskulud 4 -12236 -9373 

Kulud kokku  -42136 -29742 

Põhitegevuse tulem  5804 3573 

Muud finantstulud  5 3 

Finantstulud kokku  5 3 

    
Aruandeaasta tulem  5809 3576 
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Rahavoogude aruanne 
(eurodes) 
 
 

 
2021 2020 

Rahavood põhitegevusest   
Aruandeperioodi kasum 5804 3573 

Nõuete muutus 
 

-3660 0 

Kohustuste muutus 325 
 

7171 

Laekunud intressid 5 3 

Kokku rahavood põhitegevusest 2474 10747 
Rahavood investeerimistegevusest 0 0 

Rahavood finantstegevusest 0 0 

Rahavood kokku 2474 10747 
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 19084 8337 

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2474 
 

10747 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 21558 19084 
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Netovara muutuste aruanne 
(eurodes) 
 
 

  
Eelmiste 
perioodide tulem 

Aruande perioodi 
tulem 

 Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2019 2678  2678 

2020. aasta tulem  3576 3576 

Saldo seisuga 31.12.2020 6254  6254 

Aruandeperioodi tulem  5809 5809 

Saldo seisuga 31.12.2021 6254 5809 12063 
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Raamatupidamise aastaaruande lisad 
 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 
MTÜ ICOM 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi 
hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele. 
Põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad 
Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee 
raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. 
 
Lisa 1. Raha ja raha ekvivalendid 
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee 
puudub sularaha kassa ning kõik rahalised tehingud teostatakse läbi panga. 
 

 31.12.2021 31.12.2020  
Pangakonto 21558  19084 

Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed 

 31.12.2021 31.12.2020  
Nõuded ja ettemaksed  3660 

 
 0 

Lisa 3. Kohustused 

 31.12.2021 31.12.2020 
Tulevaste perioodide kulud 13155 12830  

 
 
Lisa 4. Tulude ja kulude aruanne 
MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee liikmete poolt tasutud liikmemakse kajastatakse tuluna 
perioodis, mille eest need on tasutud. Intressitulu kajastatakse tuluna, kui tulu laekumine on 
toimunud. Riigieelarvest saadud toetuste summa kajastatakse tuluna perioodis, mille eest on 
laekunud.  

 31.12.2021 31.12.2020 

Liikmetelt laekunud maksud 17056 17951 
Kultuuriministeeriumi tegevustoetus 29084 13964 
Eesti Keele Instituut 1800  
Kokku  47940 31915 

Tegevuskulude kajastamisel on lähtutud tulude-kulude vastavuse pritsiibist.  

 31.12.2021 31.12.2020 

Tasutud liikmemaks  13351 13815 
Toetused 
 

9102 300 
 
 

Palgakulud 5566 2746  
Sotsiaalmaksud 1881 928 
Muud tegevuskulud 12236 3812 
Kokku 42136 37509 
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REVISJONIKOMISJONI ARVAMUS  
        
Revisjonikomisjon tutvus MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee 2021. aasta tegevusaruande ja 
majandusaasta aruandega, mille koostasid raamatupidaja Maili Rajamägi ja juhatuse esimees 
Agnes Aljas. Lisaks sellele tutvus komisjon raamatupidamislike kuludokumentidega.  
 
Aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mille 
põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses. Järgitud on 
raamatupidamise seadust täiendavaid Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud 
selgitavaid ja täpsustavaid raamatupidamisalaseid juhendeid.  
Majandusaasta aruanne on koostatud perioodi kohta 01.01.2021 kuni 31.12.2021. 
MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee raamatupidamise 2021. a aastaaruanne on koostatud 
eurodes. MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomiteel puudub sularahakassa ning kõik rahalised tehingud 
toimuvad läbi panga. 
Aruanne on koostatud korrektselt: raamatupidamise andmed on kooskõlas aruandlusega. 

Seisuga 31.detsember 2021 on MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee arveldusarve seis 21558 
eurot. Tegemist on eelmiste perioodide tulemiga.  
 

TULUD  2021 2020 

  EUR EUR 

ICOM-i liikmemaksud 17056 17951 

riigieelarvest saadud toetus 29084 13964 

Muud tulud 1800 1400 

 Kokku 47940 33315 

    
KULUD  2021 2020 

  EUR EUR 

ICOM-i liikmemaksud peasekretariaati -13351 -13815 

toetused ICOM-i liikmetele -9102 -300 

tööjõu kulud, sellest   

                                         palgakulu -5566 -4674 

                                         sotsiaalmaksud -1881 -1580 

muud tegevuskulud -12236 -9373 

 Kokku -42136 -29742 

    

  2021 2020 

  EUR EUR 

ARUANDEAASTA TULEM 5809 3576 

 sellest põhitegevustulem 5804 3573 

 muud finantstulud 5 3 

 
 
Revisjonikomisjoni liikmed    Tallinnas, 30. mai 2022. aastal     
Tiina Vint 
Dagmar Ingi  
Marleen Soosaar 
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JUHATUSE ALLKIRJAD 2021. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE 
 
MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee 2021. a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud komitee 

üldkoosoleku poolt 3.06.2022,  

allkirjastamine on digitaalne: 

 
 
Juhatuse esimees Agnes Aljas 
 
 


