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TEGEVUSARUANNE 
 

Üldinfo 
ICOM Eesti Rahvuskomitee on Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu ICOMi 
(International Council of Museums) Eesti komitee. 1946. aastal Pariisis asutatud 
ICOM (www.icom.museum) on tänapäeval kõige suurem ja olulisem maailma 
muuseume ja kultuuripärandit säilitavaid professionaale ühendav ning museoloogia 
teoreetilist ja praktilist arengut strateegiliselt suunav organisatsioon, kuhu kuulub 
üle 40 000 liikme 141 riigist.  
 
ICOM töötab läbi 195 komitee, kuhu kuuluvad 124 rahvuskomiteed (sh. ICOM Eesti 
Rahvuskomitee) ja 32 muuseumide erivaldkondade ekspertiisi esindavat 
rahvusvahelist komiteed. Lisaks sellele on ICOMi võrgustikus tihe koostöö ka 
regionaalsete ja liitunud mäluasutuste organisatsioonidega ja teiste 
kultuuripärandiga seotud kesksete organisatsioonidega – UNESCO, INTERPOL, 
ICOMOC jpt. ICOMi komiteedel toimub aastas üle 300 konverentsi, seminari ja 
töötoa, antakse välja erinevate muuseumivaldkondade standardeid, juhendeid ning 
akadeemilist kirjandust. 2020. aastal oli kogu ICOMi konverentsi- ja seminaritegevus 
veebipõhine, andes võimaluse võtta osa erinevate komiteede konverentsidest, 
webinaridest ja seminaridest ka Eestis olles. 
 
Erinevate riikide muuseumid ja muuseumitöötajad saavad liituda ICOMiga ainult läbi 
oma riigi rahvuskomitee. Eesti muuseumide töötajatel ja muuseumidel on võimalik 
liituda ICOMiga 1992. aastal asutatud ICOM Eesti Rahvuskomitee kaudu ning valida 
endale lisaks oma valdkonna ICOMi rahvusvaheline alakomitee.  
 
ICOMi eetikakoodeks on ICOMi tegevuse nurgakiviks, mis paneb paika 
miinimumstandardid muuseumitöötajate ja muuseumide tegutsemises. ICOMi 
liikmeks astudes nõustuvad asutused automaatselt ICOMi eetikakoodeksiga. Lisaks 
on ICOMi eetikakoodeks on esindatud kõigis olulisemates muuseumitöötaja ja eetika 
nimekirjades ning professionaalsuse esindajaks muuseumide arengukavades. 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. 
 
ICOM Eesti Rahvuskomitee ülesandeks aastal 2020 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 muuseumiterminoloogia töörühma tegevust ning eestikeelse 
museoloogilise kirjanduse ilmumist 
5. ICOM Eesti suurendab teadlikkust rahvusvahelise muuseumipäeva tähistamisest 
6. ICOM Eesti motiveerib Eesti muuseumitöötajaid rahvusvahelisele tegevusele ja 
Eestis toimuvate praktikate vahendamisele 

http://www.icom.museum/
http://www.icomeesti.ee/
http://icom.museum/en/resources/documents/?q=*code+of+ethics*&y=&type=
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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. 
 

Liikmed ja tegevus 
ICOM Eesti Rahvuskomitee kaudu kuuluvad Eesti liikmed (243 individuaalliiget ja 11 
institutsionaalset liiget, seisuga 31.12.2020) ICOMi ja selle alakomiteedesse. ICOMi 
liikmetest on 172 tavaliiget (70), 43 pensionärist liiget (18) ja 28 museoloogiaga 
seotud tudengitest liikmed (12). ICOM Eesti ühendab muuseumieriala erinevaid 
generatsioone, kuigi liikmed on peamiselt Tallinnast ja Tartust. ICOMi populaarsuse 
kasvu ühiskonnas näitab ka see, et ICOMi tegevuse vastu on huvi kasvanud ka 
väljaspool muuseumide valdkonda, keda ICOMi liikmeks ei õnnestu kahjuks võtta. 
 
1. Töö liikmeskonnaga 
ICOM Eesti tegevuses on oluline töö liikmeskonnaga. Liikmelisus on aastase 
pikkusega ning pikeneb automaatselt peale iga-aastast liikmemaksu tasumist. 
 
1.1. ICOM Eesti Rahvuskomitee juhatuse poolt võeti vastu 23 individuaalset ja 1 
institutsioonalne uus ICOMi liige 
Vastavalt avalduste saabumisele toimus uute liikmete vastuvõtt ICOM Eesti juhatuse 
poolt. Avaldused ja vastuvõtudokumendid vahendati Pariisi ICOMi peakorterisse, 
kust saadeti uutele liikmetele liikmekaardid. Uutele liikmetele edastati ka ICOMi 
tegevusi ja üritusi tutvustav infokiri. 
 
1.2. Liikmeskonna registri pidamine  
2020. aasta toimus tõrgeteta liikmete registri ja jookva liikmeskonda puudutava info 
saatmine ICOMi peasekretariaati Pariisi. Liikmed saavad oma andmeid ka ise 
uuendada ICOM veebipõhises liikmete andmebaasis IRIS:  
http://www.icomeesti.ee/icom-liikmele-1/kontaktandmete-muutmine.  
 
1.3. Rahvusvahelise ICOMi liikmelisuse iga-aastane pikendamine Eesti ICOMi 
liikmetele 
Selleks toimus jaanuaris liikmemaksu teatiste ja arvete väljastamine, liikmemaksude 
kogumine ja ettenähtud tähtajaks (22. veebruar) Pariisi ICOMi peasekretariaati 
saatmine koos liikmete kontrollitud andmetega. Vastavalt liikmemaksu laekumisele 
toimus liikmetele ICOMi 2020. aasta kleepsude laialisaatmine, mis kinnitas nende 
liikmelisuse pikenemist ja võimaldas aasta jooksul kõike ICOMi poolt pakutut 
kasutada. Taotlesime ka ICOMi peasekretariaadist uusi liikmepileteid kulunud ja 
varastatud liikmepiletite asendamiseks. 
 
1.4. Aastaringselt on toimunud Eesti muuseumitöötajate nõustamine  
Peamised nõustamisteemad on seotud ICOMi astumise, samuti liikmemaksude ja 
ICOMi poolt pakutavate sisulisest tegevusest osavõtmisega ning stipendiumide 

http://www.icomeesti.ee/icom-liikmele-1/kontaktandmete-muutmine
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võimalustest. Informatsiooni ICOMi tegevusest ja vastuseid selleteemalistele 
päringutele on jagatud nii meili teel kui telefonis nii liituda soovijaile kui ka laiemalt 
muuseumide valdkonnast huvitatuile. 
Samuti on edastatud infot ICOMi eetikakoodeksi küsimustes ning tutvustatud ICOMi 
museoloogiaalase tüviteksti „Museoloogia põhimõisted“ („Key Consept of 
Museology“) eesti keelse väljaannet: http://www.icomeesti.ee/muud-icomi-
dokumendid/museoloogia-pohimoisted.  
 
2. Regulaarne suhtlemine ja informatsiooni vahendamine ICOMi 
peasekretariaadiga Pariisis ja ICOMi info edastamine Eesti ICOMi liikmetele 
Esindades rahvusvahelise ICOMi tegevust Eestis toimus operatiivne info edastamine 
listides, kodulehel ja Facebookis.  
Edastati rahvusvaheliste stipendiumite konkursside ja muud ICOMi info ICOM Eesti 
kodulehel (www.icomeesti.ee) ning saadeti operatiivselt ka kõigile liikmetele meili 
teel. ICOM Eesti Rahvuskomitee koduleht on kujunenud oluliseks esmaseks 
infoallikaks, kust saadakse informatsiooni ICOMi liikmeks astumisest ja ICOMi 
tegevuse võimalustest, ICOMI eetikakoodeksist, ICOMi rahvusvaheliste uudiste, 
koolituste ja tegevuste kohta. Külastusstatistika näitab, et keskmisel külastatakse 
kuus ICOM Eesti kodulehte ligi 250 korral, enamus sisenemisi toimub otsingu ICOM 
Eesti kaudu. Lisaks leiab aktiivset kasutust rubriik Eesti muuseumialastest 
uurimistöödest, mis on veebis kättesaadavad: http://www.icomeesti.ee/muud-
icomi-dokumendid/muuseumiuuringud. ICOM Eesti Facebooki leht 
(https://www.facebook.com/ICOMEesti/) on saanud rahvusvaheliste 
muuseumiuudiste ja ICOMi tegevuse operatiivseks infokeskkonnaks, kus on ligi 250 
jälgijat ning aasta jooksul on tehtud üle 300 postituse. 
 
Samuti edastati Eesti muuseumeid puudutav info ICOMi peasekretariaati. Vastati 
kümnetele päringutele ja uuringutele muuseumivaldkonnast, näiteks: ICOFOMile 
Eesti poolse senise muuseumidefinitsiooni tagasiside esitamine; ICOM Prantsusmaa 
muuseumidefinitsiooni tagasiside kogumine; MUSEMi küsimustikule Collaborative 
Exhibitions; erinevatele COVID-19 mõjusid kaardistavatele uuringutele  
 
3. Eesti liikmete osalemine ICOMi rahvusvaheliste alakomiteede juhatuste töös 
2020. aastal kuulusid ICOMi alakomiteede ja assotsieerunud partnerite juhatusse: 

 Merli Sild (Eesti Maaelumuuseumid), Rahvusvahelise 
Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsiooni AIMA, president 

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

 Tannar Ruuben (Metropolia Ülikool) ICOMi Konserveerimise alakomitee 
ICOM-CC, varahoidja 

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

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

 Agnes Aljas (Eesti Rahva Muuseum), etnograafiamuuseumide ja -kogude 
alakomitee ICME, juhatuse liige.  

http://www.icomeesti.ee/muud-icomi-dokumendid/museoloogia-pohimoisted
http://www.icomeesti.ee/muud-icomi-dokumendid/museoloogia-pohimoisted
http://www.icomeesti.ee/
http://www.icomeesti.ee/muud-icomi-dokumendid/muuseumiuuringud
http://www.icomeesti.ee/muud-icomi-dokumendid/muuseumiuuringud
https://www.facebook.com/ICOMEesti/
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 Agnes Aljas on ka ICOM Advisory Committee Eestit esindav liige ning 2020. 
aastast on ta ICOMi alalise komitee  Strategic Allocation Review Committee 
(SAREC) liige 

Kõik rahvusvaheliste alakomiteede juhatustesse valitud Eesti liikmed osalesid 
juhatuste töös vastavalt komiteede tööplaanidele. 
 
4. ICOM Eesti liikmete osalemine ICOMi rahvusvaheliste alakomiteede 
konverentsidel ja seminaridel  
ICOM Eesti üheks oluliseks eesmärgiks on soodustada liikmete osalemisele ICOMi 
rahvusvaheliste erialaste alakomiteede töös. 2020. aastal toimus enamus 
konverentsi veebis ning tasuta, mistõttu toetati vaid 1 liikme osalemist 
veebikonverentsil: 

 Kaie Jeeser, ICOM-CIDOC aastakonverents Digital transformation in cultural 
heritage institutions. 7.-10.12.2020.  

 
ICOM Eesti konverentsitoetuse saajate ülevaated leiab ICOM Eesti kodulehel: 
http://www.icomeesti.ee/konverentsid/varasemad-kokkuvotted.  
 
5. Osalemine ICOMi aastakoosolekul, koolitustel ja töörühmades 
ICOM Advisory Committee liikmena osales Agnes Aljas ICOMi aastakoosolekul ja 
peaassamblee istungil veebis, kus kinnitati ICOMi 2019. aastaaruanne ja tutvustati 
muuseumidefinitsiooni tööprotsessi jätkumist 2020. aastal. ICOM SARECi tegevuses 
vaadati 2020. aastal üle uue perioodi projektitoetuste taotluste põhimõtted ning 
kuulutati välja COVID-19 seotud mõjude leevendamiseks Solidarity Projects 
taotlusvoor. 
 
ICOMi koolituskeskus ICOM ITC (ICOM International Training Centre for Museum 
Studies) iga-aastased koolitused jäid 2020. aastal ära.  
 
6. Organisatsiooni areng ja partnerorganisatsioonid 
ICOM Eesti juhatus kogunes 5 korral aastas, et planeerida ja korraldada 
rahvuskomitee tegevusi. ICOM Eesti asjaajamine on paberivaba, paljud otsustamised 
(liikmete vastuvõtmine vm.) toimuvad elektrooniliselt. Seoses liikmete kasvu ning 
tegevusvaldkondade laienemisega kasutati liikmetega seotud asjaajamise tagamiseks 
sekretäri abi. Raamatupidamisteenus ja jooksvad asjaajamised toimisid korrektselt ja 
tõrgeteta. Iga aasta lõpus planeeriti järgmise aasta tegevused, tööplaanid ja 
eelarved. Jooksvalt peetakse aktiivset meilivahetust, mille kaudu toimub ka 
operatiivne otsustamine.  
 
2020. aastal viidi läbi liikmete seas tagasisideküsimustik, mille tulemusi võeti arvesse 
ka uue ICOM Eesti arengukava 2021-2023 koostamisel.  
 
ICOM Eesti esindaja on muuseuminõukogus, ollakse osalised erinevate 
muuseumivaldkonda puudutavate arenduste ja kultuuristrateegiate väljatöötamisel, 
näiteks Kultuur 2030, kohalike omavalitsuste Minuomavalitsus.ee statistika 
muuseumiandmete kogumise, MuISi arenduse, rahvastiku ja sidusa ühiskonna 
arengukava koostamise, erinevate määruste ja kordade kinnitamise teemadel. ICOM 

http://www.icomeesti.ee/konverentsid/varasemad-kokkuvotted
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Eesti esindab muuseumitöötajaid Kultuurikapitali jt. organisatsioonide nõukogudes, 
peab oma ülesandeks muuseumivaldkonna inimesi esitada auhindadele ja 
tunnustusele.  
 
2020. aastal toimus väga aktiivne koostöö ja regulaarsed kohtumised Eesti 
Muuseumiühinguga ning ICOMi esindaja on ajakirja Muuseum toimetuses. Samuti 
tehti koostööd ICOMOSiga, kellega näiteks avaldati ühispöördumine kultuuripärandi 
kaitseks sõjalistes konfliktides (jaanuaris 2020). Ühiskohtumised ja infovahetus 
toimus regulaarselt ka Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseametiga. 2020. aastal 
toetati muuseumide valdkonna olulisima arendusobjekti Eesti pärandihoidla 
esitamist Riigikogu kultuurikomisjonile riiklikult tähtsate hoonete nimekirja. Samuti 
toetas ICOM Eesti avalikku pöördumist Eesti teaduse ja Eesti-uuringute 
rahastamisest ja Tallinna Linnamuuseumi töötajate pöördumist. 
 

Olulisemad sündmused 2020. aastal  
ICOM Eesti Rahvuskomitee pikemaajalised jätkuvad töösuunad on olnud 
rahvusvahelist muuseumipäeva tähistavate seminaride korraldamine, töö muuseumi 
valdkonna terminoloogiaga ning rahvusvaheliste ICOMi sündmuste Eestis 
korraldamine. Kõik need töösuunad on välja kasvanud laiemalt ICOMi 
tegevussuundadest. 
 
7. Rahvusvahelist muuseumipäeva tähistamine  
ICOM on kutsunud ellu 1977. aastal rahvusvahelise muuseumipäeva tähistamise 18. 
mail (ja selle ümber). ICOM Eesti ülesandeks on tutvustada muuseumipäeva teemat 
ning kutsuda Eesti muuseume suurendama oma nähtavust rahvusvaheliselt, 
sisestades muuseumides toimuvate ürituste informatsioon muuseumipäeva 
rahvusvahelisse kalendrisse. 2020. aastal toimusid muuseumipäeva üritused veebis 
pealkirjaga „Muuseumid kõigile: mitmekesisus ja kaasamine“ (Museums as Cultural 
Hubs: The Future of Tradition). ICOMi peasekretariaadist telliti 2020. aasta 
muuseumipäeva üldkujundusega eesti keelsed materjalid, mis olid allalaetavad 
ICOMi kodulehelt ja ICOM Eesti kodulehelt.  
 
ICOM Eesti on tähistanud rahvusvahelist muuseumipäeva juba traditsiooniks saanud 
populaarse ja rohke osalejate arvuga muuseumipäeva seminariga, kus 
muuseumivaldkonnas oluliste teemade üle arutlevad eksperdid väljastpoolt 
muuseume. 2020. aastal seminaripäev jäi eriolukorra aega, mistõttu lükati seminar 
aasta võrra edasi.  
 
Muuseumipäeva seminari asemel toimus 10. detsembril aastalõpu seminar 
pealkirjaga „Hooliv muuseum“, mis oli ajendatud viimasel aastal ICOMi 
muuseumidefinitsioonist tõusnud aruteludest ja ühiskonna muutustele 
reageerimisest. 2020. aasta jääb rahvusvahelisel muuseumimaastikul ajalukku Black 
Lives Matter ja COVID-19 mõjudega tegelemise aastana. Uuriti, kas muuseumid 
peaksid oma traditsioonilise missiooni – ainelise ja suulise pärandi kogumise, 
säilitamise ja tutvustamise – kõrval defineerima end ka demokratiseerivate 
mitmehäälsete diskussioonipaikadena, mis tegelevad tänapäeva ühiskonnas 
aktuaalsete teemadega?  
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Päevakava:  

 Alberto Garlandini, ICOMi president, tervitus 

 Agnes Aljas, ICOM Eesti esimees, (ERM). “ICOMi muuseumidefinitsiooni 
arengud ja ühiskondlikud mõjutajad 2020. aastal.” 

 Greta Koppel, ICOM Eesti (EKM). “Hooletus või hoolimatus? Märkmeid 
muuseumist.” 

 Tom van der Molen, Amsterdami Muuseum. “Whose Golden Age? 
Challenging the perspective of national pride in (art) historical discourse.”  

 Jaanika Vider, Tallinna Ülikool, Oxfordi ülikooli Pitt Riversi muuseum. 
“Muutuv ühiskond, muutuv muuseum. Antropoloogiline vaade muuseumite 
ajaloole ja tänapäeva rollile Suurbritannia näitel.” 

 Arvi Tavast, Eesti Keele Instituut. “Neeger, laplane ja eskimo astusid 
muuseumi. See solvas neid. Pragmaatiliste parameetrite rakendatavusest 
kontekstivabadele keelenditele.” 

 Ajakirja Muuseum uue numbri “Muuseum ja disain” esitlus, Kerttu Männiste, 
EKM. 

 
Muuseumipäeva ettekanded on järelvaadatavad ICOM Eesti kodulehel: 
http://www.icomeesti.ee/blog/10-12-icom-eesti-aastalopuseminar-hooliv-
muuseum. Seminari vaatas veebis üle 170 inimese.  
 
Seminari korraldas töörühm: Külli Lupkin ja Greta Koppel. 
Seminari toetas Eesti Kultuuriministeerium. 
 
8. Muuseumiterminoloogia töörühma tegevus  
2016. aastal ilmunud ICOMi väljaande „Key Concept of Museology“ eesti keelse tõlke 
ja e-väljaande toimetamisest kasvas välja muuseumiterminoloogia töörühm. 2020. 
aasta lõpuks on muuseumiterminoloogia töörühma töö tulemusena koondatud ligi 
650 eestikeelset muuseumivaldkonna terminit koos inglisekeelsete vastetega uude 
Eesti Keele Instituudi hallatavasse terminibaasi Ekilex. Neist on defineeritud ligi 250.  
 
Töörühmas on osalenud regulaarselt kümmekond muuseumitöötajat ning infolistis 
on üle 30 inimese. Kujunenud on kindel tuumikrühm, kellele lisanduvad huvilised 
vastavalt terminoloogia röörühma koosolekute teemadele. 2020. aastal tegeleti 
peamiselt konserveerimise- ja säilitamisalase sõnavara defineerimisega. 
 
2016. aastast oli terminoloogiaprogrammi vedajaks Liis Kibuspuu, kes andis 2020. 
aastal töörühma eestvedamise üle Jaanika Andersonile. Eelmiste aastate 
kokkuvõttena ilmus ka 2020. aastal näituste ja kogude termineid sisaldav e-trükis 
„Muuseumisõnastik. Kogud ja näitused“, sisaldab ligi 100 mõistet, millest enamik on 
muuseumivaldkonnas kasutusel, kuid said sõnastikus täpsema definitsiooni ning on 
kättesaadav e-trükisena ICOM Eesti kodulehelt: 
http://media.voog.com/0000/0030/4552/files/muuseumis%C3%B5nastik.pdf.   
 
Lisainfo: http://icomeesti.ee/muuseumiterminoloogia  
Töörühma juht: Jaanika Anderson 

http://www.icomeesti.ee/blog/10-12-icom-eesti-aastalopuseminar-hooliv-muuseum
http://www.icomeesti.ee/blog/10-12-icom-eesti-aastalopuseminar-hooliv-muuseum
http://media.voog.com/0000/0030/4552/files/muuseumis%C3%B5nastik.pdf
http://icomeesti.ee/muuseumiterminoloogia
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9. 16. juunil toimus ICOM Eesti Rahvuskomitee 2020. aasta üldkoosolek Tartus, 
Tartu Ülikooli muuseumis 
Aastakoosolekul tutvustati ICOM Eesti tegevust 2019. aastal, käsitleti liikmelisusega 
seotud küsimusi, ICOM Eesti liikmete rahvusvahelise koostöö võimalusi, ICOM Eesti 
projekte, uusi algatusi ja tööplaane. Osaleda sai nii kohapeal hajutatult kui ka 
veebiülekande vahendusel. 2018. aastast toimuvad koosolekud samal päeval Eesti 
Muuseumiühinguga, et tuua muuseumivaldkonna töötajaid kokku ühele päevale üle-
Eesti. Üldkoosoleku päevakorras oli: 

 ICOM Eesti Rahvuskomitee tegevus- ja majandusaruanne 2019;  

 Revisjonikomisjoni aruanne;  

 ICOM Eesti juhatuse ja revisjonikomisjoni valimised;  

 2020. aasta tegevuste tutvustus; 

 ICOMi tagasisideküsimustiku tulemuste tutvustus; 

 Jooksvad küsimused. 
Koosolek kinnitas ICOM Eesti Rahvuskomitee tegevus- ja majandusaasta aruande.   
 
16. juuni koosolekute päeva lõpetas  Muuseum+ sarjas välkloeng 
muuseumidefinitsiooni teemadel, kus osalesid diskussioonis Kai Lobjakas (Eesti 
Tarbekunsti- ja Disainimuuseum), Kaie Jeeser (Tartu Linnamuuseum), Mirjam Rääbis 
(Muinsuskaitseamet), mida modereeris Agnes Aljas (Eesti Rahva Muuseum). 
 
10. ICOMi rahvusvahelised koolitused ja konverentsid Eestis: 
2020. aastal ei toimunud ICOMi alakomiteede konverentsid ja üritused jäid 
enamuses ära või toimusid veebis. Alustati ICOM-CIDOCi 2021. aastal Eestis toimuva 
aastakonverentsi hübriidürituse korraldamisega.  
 
ICOM Eesti Rahvuskomitee tänab Kultuuriministeeriumi ja kõiki Eesti muuseume, 
kes on toetanud ICOMi tegevust ja oma liikmete osalemist ICOMis.   
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNNE 
 
 

Bilanss 
(eurodes) 
 
 

 Lisad 31.12.2020 31.12.2019 

Varad    

Käibevara    

       Raha ja pangakonto 1 19084 8337 

       Nõuded ja ettemaksed  0 0 

Käibevara kokku  19084 8337 

Varad kokku  19084 8337 

    

Kohustused ja netovara     

Lühiajalised kohustused  12830 5659 

Viitvõlad  0 0 

Lühiajalised kohustused kokku  12830 5659 

Kohustused kokku  12830 5659 

Netovara    

Eelmiste perioodide tulem  2678 4121 

Aruandeaasta tulem  3576 -1443 

Netovara kokku  6254 2678 

    

Kohustused ja netovara kokku  19084 8337 
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Tulude ja kulude aruanne 
(eurodes) 
 
 

 Lisad 2020 2019 

    

Liikmetelt laekunud maksud 2 17951 15066 

Riigieelarvest saadud toetus 2 13964 20000 

Muud tulud 2 1400 1000 

Tulud kokku  33315 36066 

    

    Liikmemaksud 4 13815 14281 

    Toetus 4 300 15742 

    Tööjõu kulud    

        Palgakulu 4 4674 2746 

       Sotsiaalmaksud 4 1580 928 

Muud tegevuskulud 4 9373 3812 

Kulud kokku  29742 37509 

Põhitegevuse tulem  3573 -1443 

Muud finantstulud  3 0 

Finantstulud kokku  3 0 

    

Aruandeaasta tulem  3576 -1443 
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Rahavoogude aruanne 
(eurodes) 
 
 

 
2020 2019 

Rahavood põhitegevusest   

Aruandeperioodi kasum 3576 -1443 

Nõuete muutus 
 

0 1840 

Kohustuste muutus 7171 5659 

Kokku rahavood põhitegevusest 10747 6056 

   

Rahavood investeerimistegevusest 0 0 

Rahavood finantstegevusest 0 0 

Rahavood kokku 10747 6056 

   

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 8337 2281 

Raha ja raha ekvivalentide muutus 10747 
 

6056 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 19084 8337 
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Netovara muutuste aruanne 
(eurodes) 
 
 

  
Eelmiste 
perioodide 
tulem 

Aruande 
perioodi tulem 

 Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2018 4121  4121 

2019. aasta tulem  -1443 -1443 

Saldo seisuga 31.12.2019 2678  2678 

Aruandeperioodi tulem   3576 3576 

Saldo seisuga 31.12.2020 2678 3576 6254 
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Raamatupidamise aastaaruande lisad 
 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 
MTÜ ICOM 2020. 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. 
 31.12.2020 31.12.2019  
Pangakonto 19084 8337 
 
Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed 

 
31.12.2020 

 
31.12.2019  

Nõuded ja ettemaksed  0  0 
 
Lisa 3. Kohustused 

 
31.12.2020 

 
31.12.2019 

Tulevaste perioodide kulud 12830 5659  
Kultuuriministeeriumi tegevustoetus kasutamiseks 2021. aastal.  
 
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. Riigi eelarvest saadud toetuste summa kajastatakse 
tuluna perioodis, mille eest on laekunud.  
 31.12.2020 31.12.2019 

Liikmetelt laekunud maksud 17951 15066 
Kultuuriministeeriumi tegevustoetus 13964 20000 
Kultuurkapital 1400 1000 
Kokku  33315 36066 

Tegevuskulude kajastamisel on lähtutud tulude-kulude vastavuse pritsiibist.  

 31.12.2020 31.12.2019 

Tasutud liikmemaks  13815 14281 
Toetused 300 15742 
Palgakulud 4674 2746  
Sotsiaalmaksud 1580 928 
Muud tegevuskulud 9373 3812 
Kokku 29742 37509 
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REVISJONIKOMISJONI ARVAMUS  
 
Revisjonikomisjon tutvus MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee 2020. 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 01.01.2020 kuni 31.12.2020. 
MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee raamatupidamise 2020. 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 2020 on MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee arveldusarve seis 19084 
eurot. Tegemist on eelmiste perioodide tulemiga.  
 

TULUD 
 

2020 2019 

  

EUR EUR 

ICOM-i liikmemaksud 17951 15066 

riigieelarvest saadud toetus 13964 20000 

Muud tulud 1400 1000 

 
Kokku 33315 36066 

  

 

 KULUD 
 

2020 2019 

  

EUR EUR 

ICOM-i liikmemaksud peasekretariaati 13815 14281 

toetused ICOM-i liikmetele 300 15742 

tööjõu kulud, sellest   

                                         palgakulu 4674 2746 

                                         sotsiaalmaksud 1580 928 

muud tegevuskulud 9373 3812 

 
Kokku 29742 37509 

  

 

 

  

2020 2019 

  

EUR EUR 

ARUANDEAASTA TULEM 3576 -1443 

 
sellest põhitegevustulem 3576 -1443 

 
muud finantstulud 0 0 

 
 
 
Revisjonikomisjoni liikmed    Tallinnas, 4. juuni 2021. aastal     
Tiina Vint 
Dagmar Ingi  
Marleen Soosaar 
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JUHATUSE ALLKIRJAD 2020. A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE 
 
MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee 2020. a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 

komitee üldkoosoleku poolt 10. juunil 2021.  

allkirjastamine on digitaalne: 

 
 
Juhatuse esimees Agnes Aljas 
 
 


