
Tartu Mänguasjamuuseumi teenuste hinnad alates 01.09.2015 
 

1. Pääsmehinnad (sh püsiekspositsioon, ajutised 

näitused, mängutuba, teatrinukkude muuseum) 

Teenuse hind 

eurodes 

1.1. Üksikpääse:  

1.1.1. täiskasvanu 5 

1.1.2. laps (alates nelja-aastasest), õpilane, üliõpilane, 

pensionär 

4 

1.1.3. väikelaps (ühe- kuni nelja-aastane) 0.50 

1.1.4. pere 13 

1.1.5. grupp (alates 15 inimesest)  

Grupipääse ei sisalda sissepääsu mängutuppa. 

soodustus 0.20  

inimese pealt 

p. 1.1.1.-1.1.3. 

kehtestatud hindadest 

1.1.6. sooduspilet 1 

1.2. 10 korra pääse (kehtib ühe aasta jooksul):  

1.2.1. täiskasvanu 25 

1.2.2. laps (alates nelja-aastasest), õpilane, üliõpilane, 

pensionär 

20 

1.2.3. väikelaps (ühe- kuni nelja-aastane) 2,5 

1.2.4. pere 65 

2. Muuseumi poolt osutatavate teenuste hinnad:  

2.1. eestikeelse giidi tasu, lisandub grupipääse vastavalt 

punktile 1.1.5. 

15 

 

2.2. eestikeelne giiditeenus väljaspool muuseumi 

lahtiolekuaegu, lisandub grupipääse vastavalt 

punktile 1.1.5. 

30 

2.3. võõrkeelse giidi tasu, lisandub grupipääse vastavalt 

punktile 1.1.5. 

30 

2.4. võõrkeelne giiditeenus väljaspool muuseumi 

lahtiolekuaegu, lisandub grupipääse vastavalt 

punktile 1.1.5. 

60 

2.5. temaatilise giidi tasu 70 

2.6. muuseumitunnis osalemise tasu, üks tund 3 

2.7. Huviringi hooaja pääse 40 

2.8. mehhaaniliste eksponaatide käivitamistasu 0.50 

2.9. teatrietendusel (sisaldab teatrinukkude muuseumi 

külastamist) või sündmusel osalemise tasu: 

 

2.9.1. tavahind 9 

2.9.2. soodushind 7 

2.9.3. eksperimentaaletendus 12 

3. Muuseumiruumide kasutamise hinnad  

3.1. mängutoa ja lastestuudio kasutada andmine:  

3.1.1. kuni 25 inimest, üks tund 35 

3.1.2. 26 – 45 inimest, üks tund 45  

3.1.3. lastestuudio koos köögi ja konverentsitehnika 

kasutamisega, üks tund 

55 



3.1.4. sünnipäevaprogrammiga (kaks tundi, kuni 15 last), 

ei sisalda toitlustamist, üks kord 

95 

3.2. lastestuudio ja mängutoa broneerimistasu 30 

3.3. teatrisaali kasutada andmine:  

3.3.1. sündmuseks ilma lisatehnikata, üks tund 60 

3.3.2. kommerts-, etendus-, filmi- ja kontserttegevuseks, 

sisaldab tehnika, lavamehe, valgustaja, helitehniku, 

publikuteenindaja kasutamist, üks tund  

100 

3.3.3. kui vastavalt p. 3.3.2.-le on 100 euro eest kasutatud 

saali 5 tundi, siis iga järgmine tund, üks tund 

60 

3.3.4. lasteasutusele, üks tund 30 

4. Muuseumi kogude ühekordne kasutusõigus:  

4.1. valguskoopia (A4) dokumentidest ja 

arhiivisäilikutest 

0.20 

4.2. digikoopia fotost/esemest faili olemasolul 1 

4.3. digikoopia fotost/ kahemõõtmelisest esemest 1,6 

4.4. fotode, jooniste ja museaalide kujutise avaldamine:  

4.4.1. õppeasutuste trükistes ja teadusväljaandes  3 

4.4.2. ajalehes, raamatu- ja ajakirjaillustratsioonis 6 

4.4.3. reklaamis, kaane- ja ümbrisekujunduses, postkaardil, 

plakatil, filmis, videos, internetis 

20 

4.5. ärilisel eesmärgil eseme museaalist koopia tegemine, 

üks ese 

10+0,5% iga toodetud 

eksemplari 

maksumusest 

4.6. eseme deponeerimine hind kokkuleppel 

4.7. eseme laenutamine kohapealt pildistamiseks ja 

filmimiseks, üks ese 

0.50 

4.8. interjööri kasutamine filmimiseks, üks tund 15 

 

2. Kehtestada Tartu Mänguasjamuuseumi külastamiseks tasuta sissepääsu õigus: 

2.1. alla üheaastased lapsed; 

2.2. puuetega lapsed; 

2.3. lastekodude lapsed; 

2.4. Eesti muuseumide töötajad; 

2.5. ICOM-i liikmed; 

2.6. grupi saatja (kaks saatjat lasteaiagrupi kohta ning üks saatja kooliõpilaste või 

täiskasvanute grupi kohta). 

 

3. Kehtestada Tartu Mänguasjamuuseumi püsiekspositsiooni tasuta või sooduspiletiga (1 

EUR/in)  külastuspäevad alljärgnevalt: 

3.1. iga kuu viimane reede, välja arvatud mai; 

3.2. rahvusvaheline muuseumipäev - 18. mai;  

3.3. lastekaitsepäev - 1. juuni; 

3.4. Tartu Mänguasjamuuseumi sünnipäev. 

 

Tasuta sissepääs ei kehti muuseumitundide, etenduste ja sündmuste külastamisel. 

 

 


