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Muuseuminõukogu Teie  04.03.2021  

   

 Meie 13.04.2021 nr 12-3/594-2 

 

 

Vastus ettepanekutele  

 

 

Austatud muuseuminõukogu 

 

Täname pöördumise ja aktiivse kaasamõtlemise eest. Vastame teie ettepanekutele. 

 

1. Algatada kriisist väljumiseks valdkonna kestlikkust tagavate meetmete väljatöötamine. 

 

Riigikogus praegu kiireloomuliselt menetletav lisaeelarve toob mahuka abipaketi ka 

kultuurivaldkonnale – 37,8 miljonit eurot, millest suur osa, 25,3 miljonit, on mõeldud 

kultuurikorraldajatele. Toetussummade jaotumine eri valdkondade vahel sõltub otseselt 

esitatavatest taotlustest. Taotlemine saab alata pärast seda, kui Vabariigi Valitsuse määrusega on  

toetusmeetmete üldtingimused ja eri voorude täpsed tingimused kinnitatud. Üldmääruse saab 

omakorda kinnitada pärast seda, kui Riigikogu on lisaeelarve seadusena vastu võtnud. See võiks 

toimuda eeldatavasti 14. aprillil. Seega väljamakseteni jõuame ilmselt mais-juunis. 

Kultuuriministeerium on aga paralleelselt eelarve menetlemisega asunud toetuste jagamise 

tingimusi juba välja töötama. Moodustasime kultuuri alavaldkondade esindajatest koosneva 

töörühma, kelle ülesanne on nõustada Kultuuriministeeriumi COVID-19 kriisist tulenevates ja 

kultuurivaldkonda mõjutavates tegevustes (sh kriisiabis ja piirangutest väljumise kavas). 

Muuseumide esindaja on seal muuseuminõukogu esimees Anton Pärn. 

 

2. Kohaldada toetusmeetmed kõikidele muuseumidele sõltumata nende omandivormist (nt 

Töötukassa palgatoetus). 

 

Kultuuriministeeriumi kriisiabi meetmed olid eelmisel aastal suunatud kõigile muuseumidele 

sõltumata nende omandivormist. Sama põhimõtet on kavas järgida ka sel aastal. Töötukassa 

meetmete asjus saab Kultuuriministeerium teha küll ettepanekuid, kuid nende üle otsustamine ei 

ole meie ainupädevuses. 

 

3. Avada muuseumid kui kõrge turvalisusega paigad piirangute leevendamise esimeses 

laines. Rõhutame muuseumide rolli haridusasutustena ning võimet olla koolidele tugevaks 

partneriks ja abiks. 

 

Muuseumidel on õpikeskkonnana kahtlemata tähtis roll ning näitusesaalides on võimalik inimesi 

hajutada väga hästi. Seega on loogiline, et kui viiruse levik õnnestub kontrolli alla saada ja 

kultuurielu hakatakse järk-järgult taasavama, saavad muuseumid olema esimesena avatavate 

asutuste seas. Lõpliku otsuse avamise aja ja usaldusmeetmete kohta teeb Vabariigi Valitsus 

koostöös teadusnõukoguga.  
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4. Vaktsineerida muuseumipedagoogid ja külastajate teenindusega seotud muuseumi-

töötajad sarnaselt teiste haridusasutuste töötajatega. 

 

Kultuuriministeerium esitas muuseumipedagoogide kui eesliinitöötajate vaktsineerimistaotluse 

Sotsiaalministeeriumile juba jaanuari lõpus. Kahjuks ei ole vaktsiinide tarnekogused olnud 

piisavad, et kõiki eesliinitöötajate rühmi eelisjärjekorras vaktsineerida. Aprillis on prioriteet 

riskirühmade (st kaasuvate haigustega inimesed ning eakad) vaktsineerimine, sest sellel on 

haiglate töökoormuse vähenemisele kõige suurem mõju. 

 

Loodame teiega meeldivale koostööle. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Anneli Ott 

minister 

 

 

Teadmiseks: 

Rahandusministeerium 

Riigikantselei 

Riigikogu kultuurikomisjon 
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