
 

 

MEREMÄE VALLAVALITSUS 
 

KORRALDUS 

 

Meremäe                        24. märts 2014 nr 65 

 

 

Obinitsa Muuseumi teenuste hinnakirja kehtestamine 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 30 lõike 1 punkti 2 ja  lõike 3, 

käibemaksuseaduse § 3 lõike 4 punkti 1 alusel ning tulenevalt Obinitsa Muuseumi juhataja 

Eve Ellermäe 18.03.2014 ettepanekust, annab Meremäe Vallavalitsus korralduse: 

 

1. Kehtestada Obinitsa Muuseumis teenuste hinnakiri alljärgnevalt: 

 

1.1.Muuseumipilet:  

1.1.1. õpilastele 0,83 eurot, käibemaks 0,17 eurot, hind koos käibemaksuga 1 euro;  

1.1.2. täiskasvanutele 1,67 eurot, käibemaks 0,33 eurot, hind koos käibemaksuga 2 eurot. 

 

1.2. Giiditeenus muuseumis:  

1.2.1. õpilasgrupp 2,5 eurot, käibemaks 0,50 eurot, hind koos käibemaksuga 3 eurot; 

1.2.2. täiskasvanutele 4,17 eurot, käibemaks 0,83 eurot, hind koos käibemaksuga 5 eurot; 

1.2.3. väljaspool muuseumi tavapärast lahtiolekuaega 8,33 eurot, käibemaks 1,67 eurot, 

 hind koos käibemaksuga 10 eurot 

 

1.3. Temaatilised programmid: 

(Programmide hind lisandub piletihinnale) 

 

1.3.1. Seto tarõ 

Obinitsa Muuseumi püsinäituse põhjal toimub tutvumine 1920.-30. aastate seto tarega. 

Tutvutakse lähemalt toa eri nulkadega, tööriistade, käsitöö, rõivaste ja tolleaegse elu-oluga 

Setomaal. Programm sobib lastele ja täiskasvanutele, keda huvitab seto kultuur, käsitöö ja 

ajalugu.  

Hind (lisandub piletihinnale): 

1.3.1.1. Õpilasgrupp,  grupi suurus kuni 25  inimest: 

2,5 eurot, käibemaks 0,50 eurot, hind koos käibemaksuga 3 eurot; 

 

1.3.1.2. täiskasvanute grupp,  grupi suurus kuni 25  inimest: 

4,17 eurot, käibemaks 0,83 eurot, hind koos käibemaksuga 5 eurot. 

 

1.3.2. Setomaa täämbätsel aol 

Muuseumitund eluolust tänasel Setomaal ja seto kultuuriruumis. 

Hind  (lisandub piletihinnale): 



1.3.2.1. õpilasgrupp,  grupi suurus kuni 25  inimest:  

2,5 eurot, käibemaks 0,50 eurot, hind koos käibemaksuga 3 eurot;  

 

1.3.2.2. täiskasvanute grupp,  grupi suurus kuni 25  inimest:   

4,17 eurot, käibemaks 0,83 eurot, hind koos käibemaksuga 5 eurot. 

 

1.3.3. Ringkäik Obinitsa külas 

Tutvumine muuseumigiidi saatel vana seto küla – Obinitsa külaga tema ajastulises 

eripalgelisuses: vanaküla, tsässon, Taarka kalle, vana koolkirik ja endine koolihoone-

külakeskus, paisjärv , Tuhkvitsa oja ja  Juudatarõ, Obinitsa kirik, surnuaed ja kääbastik, Seto 

Ateljee-Galerii ja Seto Seltsimaja hooned, sovhoosi tootmishooned ja nõukogudeaegsed 

elumajad; tutvustatakse ka tänaseid ja planeeritavaid muutusi küla üldilmes. 

8,33 eurot, käibemaks 1,67 eurot, hind koos käibemaksuga 10 eurot/ grupp.  

Kestvus: 1-1,5 tundi 

 

1.3.4. Luikjärve talu ja Tobrova tsässonaga tutvumine 

Tutvumine  muuseumigiidi juhendamisel taastamisjärgus oleva Luikjärve taluga kui hea 

näitega seto taluarhitektuurile omasest kindlustalust ning talukompleksi kõrval asuva 

Tobrova tsässonaga. 

8,33 eurot, käibemaks 1,67 eurot, hind koos käibemaksuga 10 eurot/ grupp.  

Kestvus 1 tund. 

 

1.3.5. Veimevakk  
Programmi käigus tutvume  unikaalse rikkaliku tehnika ja mustrivalikuga seto naiste 

käsitööga muuseumikogu esemete põhjal.  Soovitame käsitööst huvitatud õpilastele ja 

täiskasvanutele, samuti sissejuhatavaks tunniks käsitöötundide õpetamisel. 

1.3.5.1. Hind õpilastele: 0,83 eurot, käibemaks 0,17 eurot, hind koos käibemaksuga 1 

euro;  

 

1.3.5.2. Hind täiskasvanutele: 1,67 eurot, käibemaks 0,33 eurot, hind koos 

käibemaksuga 2 eurot. 

 

1.3.6. Muuseumi näputüü nulk 
Osalejad saavad endale ise meisterdada Setomaa meene. 

• seto traditsioonilised vööd ja paelad - kaaruspael, pudelisuuvöö (meestevöö) heegeldatud 

meestevöö, kõlavöö, hargivöö, naiste peavöö 

Ettetellimisel, õpitoaks varuda aega 1,5 h (sõltub valitud teemast).  

 

1.3.6.1. Hind õpilastele: 0,83 eurot, käibemaks 0,17 eurot, hind koos käibemaksuga 1 

euro;  

 

1.3.6.2. Hind täiskasvanutele: 1,67 eurot, käibemaks 0,33 eurot, hind koos 

käibemaksuga 2 eurot. 

Grupi suurus maksimaalselt 10 inimest. 

 

1.3.7. Kümblus seto keeles.  



Läbiviija Sarve Õie. 

Lühkokõnü jalotus müüdä seto keele sõnnu: kuis üts ja sama sõna om seto keeleh ja kuis eesti 

keeleh. Kuis nuu´ kats lähkokõist kiilt omma´ mõntkord nii kavvolitsõ´ , õt võidas võlssi 

tõõnõtõõsest arvu saia vai saia-ai kuigimuudud jako, õt midä üldäs. 

(Tõlge: Lühikene jalutuskäik mööda eesti keele sõnu: kuidas üks ja sama sõna on seto keeles, 

kuidas eesti keeles. Kuidas need kaks lähedast keelt võivad olla mõnikord nii kauged, et 

võidakse valesti aru saada või ei saada millestki aru.) 

Ettetellimisel: 16,67 eurot, käibemaks 3,33 eurot, hind koos käibemaksuga 20 eurot/grupp. 

 

1.3.8. Muinasaegsete ehete õpituba.  Läbiviija Merlin Lõiv 

Võimalus teha muinasaegse käevõru, ripatsi või hoburaudsõle koopiat nii lastel kui 

täiskasvanutel. Tegemise käigus saab ka teadmisi antud esemete ajaloolise kasutuse kohta. 

Hind 10 eurot, käibemaks 2 eurot, hind koos käibemaksuga 12 eurot/inimene.  

Hind sisaldab töövahendeid, juhendamist ja materjale. 

 

1.3.9. Giiditeenus Setomaal 

Nähtavat ja nähtamatut Setomaad Teie poolt soovitud marsruudil tutvustab muuseumitöötaja 

Eve Ellermäe. 

 

Hind 12,50 eurot, käibemaks 2,50 eurot, hind koos käibemaksuga 15 eurot/tund; 

pikem ekskursioon kokkuleppel. Kontakt: tel. 5242080 

 

1.3.10. Seto jutused 

Setomaa on olnud müstiline ja omanäoline, põnevate tegelaste ja mõnusa keelega. Jutud 

viivad igas vanuses lapsi ja täiskasvanuid rändama loomade, lindude, inimeste ja 

paganatega. 

Hind 16,67 eurot, käibemaks 3,33 eurot, hind koos käibemaksuga 20 eurot / grupp. 

Grupi suurus maksimaalselt 25 inimest. 

Muud teenused 

 

1.3.11. Pühad Setomaal 

Programmi käigus saadakse lühiülevaade Setomaa olulisimatest pühadest  ja tähtpäevadest 

ning täpsemalt käsitletakse lähima pühaga  (nt talsipühad, lihavõtted, maaslenits) seotud 

kombestikku . Programm sisaldab ka teemaga seonduvaid tegelusi.  

Hind 4,17 eurot, käibemaks 0,83 eurot, hind koos käibemaksuga 5 eurot / inimene, grupi 

suurus soovitavalt  10-15 inimest. 

 

1.3.12. Sünnipäev muuseumis 

3-tunnine sünnipäevaprogramm, mille käigus vaatame muuseumi põnevaid eksponaate, teeme 

oma meene, kuulame muinasjutte, mängime mänge ning korraldame viktoriini ja lahendame 

mõistatusi. 

Teenust saab tellida septembrist aprillini.  

Hind 2,5 eurot, käibemaks 0,50 eurot, hind koos käibemaksuga 3 eurot / inimene. 

Grupi suurus 10-15 last. 



 

 Muud teenused: 

1.3.13. Koosolekuruumi rent  

Võimalus mõnusas keskkonnas pidada seminare ja koosolekuid. Sobilik kuni 15 inimesele.  

Teenust saab tellida septembrist aprillini. 

1 tunni hind:  8,33 eurot, käibemaks 1,67 eurot, hind koos käibemaksuga 10 eurot.  

 

1.3.14. Paljundusteenus  
Mustvalge paljundus A4: 

ühepoolne 0,06 eurot, käibemaks 0,01 hind koos käibemaksuga 0,07 eurot/leht; 

kahepoolne 0,08 eurot, käibemaks 0,02 eurot, hind koos käibemaksuga 0,1  eurot/leht. 

 

1.3.15.  Skaneerimine 

A4 formaat  –0,17 eurot, käibemaks 0,03 hind koos käibemaksuga 0,20 eurot/ leht. 

1.3.16. Lamineerimine 

A4 formaat – 0,83 eurot, käibemaks 0,17 eurot, hind koos käibemaksuga 1 euro/leht; 

A3 formaat – 1,67 eurot, käibemaks 0,33 eurot, hind koos käibemaksuga 2 eurot/leht. 

 

 

2. Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavalitsuse 09.07.2012 korraldus  nr 129 „Obinitsa 

Muuseumi teenuste hinnakirja kehtestamine“. 

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest, rakendatakse 01. märtsist 2014. a.  

  

4. Korralduse peale võib esitada vaide Meremäe Vallavalitsusele haldusmenetluse                          

seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või 

päevast, mil oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse 

teatavakstegemist.       

 

 

 

 

Rein Järvelill      

Vallavanem         Liia Solovjev  

          Vallasekretär 

 


