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Vabariigi Valitsuse seaduseparagrahvi 42 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada Kultuuriministeeriumi põhimäärus (juurde lisatud).

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

KinnitatudVabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a.määrusega nr 284
Kultuuriministeeriumi põhimäärus

I. ÜLDSÄTTED

1.Kultuuriministeerium (edaspidi ministeerium) on valitsusasutus, kes täidab seadusest
tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel antud ülesandeid oma valitsemisalas.

2.Oma ülesannete täitmisel esindab ministeerium riiki.

3.Ministeerium on aruandekohustuslik Vabariigi Valitsuse ees, kes suunab ja koordineerib
tema tegevust ning teostab seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

4.Ministeeriumil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat, oma
eelarve ja pangaarve ning ministeeriumi kulud kaetakse riigieelarvest.

5.Ministeerium asub Tallinnas. Ministeeriumi postiaadress on Suur-Karja 23, 15076 Tallinn.

[RT I 2001, 57, 349– jõust. 1.07.2001]
II. MINISTEERIUMI VALITSEMISALA JA ÜLESANDED

6.Ministeeriumi valitsemisalas on riigi kultuuri-, kehakultuuri-, spordi- ning muinsuskaitsetöö korraldamine ja

kunstide edendamine, osalemine riigi meediatöö kavandamises ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.
7.Ministeerium:1) korraldab tingimuste loomist rahvuskultuuri ja sporditraditsioonide säilitamiseks,

kaitsmiseks ja nende arengu tagamiseks;2) toetab kultuurile ja spordile orienteeritud ühenduste tegevust ja
teeb nendega koostööd;3) korraldab, koordineerib ja suunab teatri, muusika ja kontserttegevuse, kujutava,
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dekoratiiv-, monumentaal- ja tarbekunsti, museoloogilise tegevuse, kinematograafia, raamatukogunduse,
rahvakultuuri ja taidluse, kultuurimälestiste kaitse ning tervise-, võistlus- ja tippspordi probleemide lahendamist;

[RT I 2007, 46, 325– jõust. 20.07.2007]
4) korraldab kunstiteoste ja teiste kultuuriväärtuste soetamist riiklike fondide täiendamiseks; korraldab

vajadusel kunstiteoste tellimist ja ekspertiisi;5) koordineerib ja korraldab autoriõigusealast tegevust
vastavalt autoriõiguse seadusele;6) korraldab muinsuskaitset vastavalt muinsuskaitseseadusele;7)

osaleb riigi meediatöö kavandamises ning annab välja ringhäälingulubasid vastavalt
ringhäälinguseadusele;8) määratleb spordi ja kehakultuuri üldised arengusuunad, korraldab

koostööd erinevate spordiorganisatsioonide vahel;9) toetab vähemusrahvuste kultuurilisi taotlusi,
koordineerides nende kultuurielu ja -tegevuse korraldamist vastavalt kehtivatele õigusaktidele;
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