
LISA 1. INVESTEERINGUD

Maksumus 

(Eurodes)

Tegevuse nimetus Eesmärk Peamised tegevused Planeeritavad tulemused Teostamise 

aeg

1201500,00

1. Luua ekspositsioonile 

kaasaegsed, külastajasõbralikud 

tingimused

1. Ehitada välja III korrus 1. Hoone kogu põrandapind 

on maksimaalselt aktiivses 

kasutuses

2. Luua III korrusele võimalus 

eksponeerida nõukogudeaegset 

piimandust

2. Seada III korrusele 

püsiekspositsioon 

nõukogudeaegsest 

piimandusest

2. Atraktiivselt on 

eksponeeritud Eesti 

piimanduse ajajärk aastatest 

1850 – 19922. Seada II korrusele üles 

tänapäevane atraktiivne 

püsiekspositsioon

3. Viia III korrusele üle 

asutuse kontor

3. Loodud on võimalus 

vahendada ajutiste näitustena 

kaasaegset piimandust 

puudutavaid teemasid.

2021

3. Seada II korrusele sisse 

tänapäevased pedagoogi 

tööruumid 

4.Kontorist vabanenud 

pinnale seada II korrusel 

sisse pedagoogi tööruumid

4. Välja on ehitatud ja 

sisustatud tänapäevased 

tööruumid 

muuseumipedagoogilisteks 

tegevusteks

4. Luua personalile 

elementaarsed olmetingimused

5. Koostada ja seada üles II 

korrusele tänapäevane 

püsiekspositsioon

5. Personali olmelised 

tingimused on normaalsed  - 

välja ehitatud riietusruumid 

ja pesemisvõimalused.

6.Välja ehitada personalile 

olmeruumid

7. Varustada personal 

kaasaegse IT baasiga

1. Asutuse territooriumi 

piiramine aiaga

2.  Kogu peahoone  

varustamine turva-, 

jälgimissüsteemi-  ja 

tulekaitse seadmetega

2020

3. Asutuse majandushoone 

varustamine tulekaitse 

seadmetega

1 Eesti 

Piimandusmuuseumi 

peahoone ehitus ja 

sisustamine.

740000,00

2 Eesti 

Piimandusmuuseumi 

turvalisus

1.Luua asutuse materiaalse vara 

säilimiseks vajalikud tingimused

1.Kogu asutuse territoorium, 

ekspositsioon ja vara on 

turvatud nii rünnete, varguste 

kui tuleohu vastu

41000,00



4. Asutuse puidutöökoja 

varustamine turva- ja 

tulekaitse seadmetega

1. Luua turvalised 

hoiutingimused väikeesemete 

hoidlale ja arhiivile, 

1. Sanitaar-remont, 

hügieeniruumide ja 

ventilatsioonivälja-ehitus

1. Korrastatud hoiu- ja 

töötingimustega heas 

ehituslikus ja esteetilises 

seisukorras hoone.

2022

2. Normaalne töökeskkond 

metalli- ja restaureerimis-

töödeks, elementaarne 

2. Soetada kaasaegne 

tööriistapark

2. Restauraatoritel tööks 

olemas kõik vajalik

3. Katuse ja  fassaadi  

värvimine 2019

1. Hoidla projekteerimine ja 

ehitus

2022

1 Luua tänapäevased tingimused 

suveürituste läbiviimiseks

2019

2. Luua tingimused peredele, 

lastegruppidele aktiivseks 

ajaveetmiseks

7 Toitlustusvõimaluste 

väljaarendamine

2019 40000,00

8 Estakaadi ja Inva WC 

remont ja 

2018 12000,00

9 Puiduhoone katuse 

remont ja hoone 

seadmine 

restaureerimata 

väikeesemete laoks

2020 14600,00

10 Siseteede remont ja 

korrastamine

2018 1700,00

11 Pargi uuendamine 2020 3200,00

12 Murutraktor-ryder 2019 5500,00

13 Helivõimendusaparatuu

ri soetamine

2019 3400,00

2 Eesti 

Piimandusmuuseumi 

turvalisus

1.Luua asutuse materiaalse vara 

säilimiseks vajalikud tingimused

1.Kogu asutuse territoorium, 

ekspositsioon ja vara on 

turvatud nii rünnete, varguste 

kui tuleohu vastu

41000,00

3 Eesti 

Piimandusmuusemi 

majandushoone ehitus 

ja sisustus

38000,00

4 Eesti 

Piimandusmuuseumi nn 

punase kuuri 

kapitaalremont

1.Restaureerimata säilikute 

turvalisus

1. Abihoone,  uste, osaliselt  

talastuse puitvoodri ja katuse 

vahetus

1. Restaureerimata säilikute 

turvalisus

25000,00

5 Eesti 

Piimandusmuuseumi 

väliekspositsiooni 

paviljoni ehitus

1. Tagada nn 

nõukogudeaegsete 

suuregabariidiliste 

piimandusseadmete 

1.Tagatud normaalsed 

säilitus- ja eksponeerimise 

tingimused 

nõukogudeaegsetele 

250000,00

6 Eesti 

Piimandusmuuseumi 

väliatraktsioonide 

ehitus

1. Täispuidust kiigeplatsi ja 

mänguväljaku 

projekteerimine ja ehitus

1. Võimalus külastajatele 

aktiivselt vabas õhus aega 

veeta 

17000,00



14 Lauad pingid 20 kpl, 

telgid 2 tk, 

2021 8300,00

15 Sõiduauto järelhaagis 

plastkattega

2019 1800,00




