Kinnitatud Eesti sõjamuuseumi direktori
käskkirjaga nr 17/1.-2 (10.09.2019)

Teenuste loetelu ja tasud alates 1. oktoobrist 2019.
1. Giiditeenus (ekskursioonijuhtimine)
Giiditeenuse hind inimese kohta, sisaldab muuseumi pääsme maksumust:
Külastaja
Tavahind (tavapiletiga)
Soodushind (sooduspiletiga)
Perepiletiga: ekskursiooni
hinnale lisandub perepileti hind
Tasuta külastusõigusega

1 objekt
4€
3€
1€

2 objekti
5€
4€
2€

1€

2€

2. Haridusprogrammid

3 €/osaleja

3. Tasuta giiditeenus ja haridusprogrammid
3.1. Kaitseministeeriumi valitsemisala asutused ja Kaitseliit, nende töötajad ja ametnikud
3.2. kaitseväe veteranid
3.3. liitlasvägede esindajad ja veteranid
3.4. noored kotkad ja kodutütred
3.5. Tallinna Ülikooli riigikaitseõpetaja kursusest osavõtjad
3.6. riigikaitseõpetuse valikaine valinud õpilased
3.7. õpetajad ja rühmajuhid
4. Sünnipäevaprogramm lastele (kuni 15 last)

70 €/2,5 h

5. Ruumirent
5.1. saal (sh kohvik), tunnitasu
5.2. saal (sh kohvik), terve päev (8-12 h)
5.3. kohvik
5.4. kohvik, terve päev (8-12 h)
5.5. mängustaap
5.6. sõjatehnika angaar
5.7. sõjatehnika angaar, terve päev (8-12 h)
5.8. muuseumi õueala, kui on renditud ka ruum
5.9. muuseumi õueala, kui ei ole renditud ruumi
5.10.
muuseumi õueala, terve päev (8-12 h)

65 €/h
520 €/päev
30 €/h
240 €/päev
10 €/h
30 €/h
240 €/päev
tasuta
30 €/h
240 €/h

6. Ruumide ja õueala kasutamine kuni kl 01.00. Iga lisanduv tund korrutatakse läbi
koefitsiendiga 1,5.
7. Raamatukogu ja lugemissaali kasutamine

tasuta

8. Kopeerimine ja skaneerimine, fotode avaldamine
8.1. kopeerimine (A4, mustvalge)
0,50 €/lk
8.2. foto digiteerimine (kuni A4)
1 €/tk
9. Tehnika rent – helitehnika (helipult, kõlarid, mikrofon)

15 € / h

10. Soodustused
10.1. kaitseministeeriumi valitsemisala asutused ja Kaitseliit
põhimäärusest või seadusest tuleneva ülesande täitmiseks
10.2. koolidele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele riigikaitseõppe
tundide läbiviimisel
10.3. mittetulundusühingute või sihtasutuste poolt korraldatavad
kultuurisündmused, mis on külastajale tasuta
10.4. koolid ja lasteaiad hariduslike ülesannete täitmiseks

tasuta

10.5. muuseumid ja mäluasutused põhikirjas sätestatud ülesannete
täitmiseks
10.6. kohaliku omavalitsuse üksusele tema seadusest tulenevate
ülesannete täitmiseks
10.7. avalik-õiguslikule juriidilisele isikule tema seaduses sätestatud
ülesannete täitmiseks
10.8. eraõiguslikule juriidilisele isikule avaliku ülesande täitmiseks, mis
tuleneb seadusest või halduslepingust

soodustus 50%

tasuta
tasuta
soodustus 50%

soodustus 50%
soodustus 50%
soodustus 50%

