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Tartu Kunstimuuseumi põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 28.05.1998 nr 16

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560;1997, 29, 447; 40, 622;52, 833; 73,
1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614)paragrahvi 43 lõike 5 jamuuseumiseaduse
(RT I 1996, 83, 1487; 1997, 93, 1559) paragrahvi 6lõike 1 alusel määran:

1. Kinnitada Tartu Kunstimuuseumipõhimäärus (lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV kultuuriministri poolt5. aprillil 1990. a kinniattud TartuKunstimuuseumi
põhikiri.

Haridusminister kultuuriministri ülesannetes Mait
KLAASSEN
Kantsler UrmasSÕGEL

Kinnitatud
kultuuriministri 28. mai 1998. amäärusega nr 16

Tartu Kunstimuuseumi põhimäärus

I. ÜLDSÄTTED

1. Tartu Kunstimuuseum (edaspidi TKM) onKultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseumja
ministeeriumi hallatav riigiasutus. TKM on asutatud 1940. a eesti kaasaegse kunstikogumiseks.

2. TKM juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsusemäärustest ja korraldustest,kultuuriministri
määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest jakäesolevast põhimäärusest.

3. TKM-il on sõõrikujuline 35 mmläbimõõduga pitsat, millel on väikese riigivapi kujutis ja sedaümbritsevad
sõnad «Tartu Kunstimuuseum», samuti eelarve japangaarved.

4. TKM asub Tartus. TKM-i postiaadress on Vallikraavi 14,EE2400 Tartu.

II. ÜLESANDED JA TEGEVUS

5. TKM kogub, säilitab ja uurib eesti maa ja rahvaajaloogaseotud kunsti ja seda kajastavat ainest ningkorraldab
selle üldsusele vahendamist hariduslikel, teaduslikel, meelelahutuslikel jamuseoloogilistel eesmärkidel.

6. TKM:

1) kogub eesti kunstilugu käsitlevaid kultuuriväärtusi jaarhiivimaterjale;

2) säilitab, konserveerib, restaureerib ja korraldab muuseumisarvelevõetud museaale jaarhiivimaterjale;

3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele ekspositsioonide,avalike ürituste, loengute,trükiste jm teel;

4) teeb teaduslikku uurimistööd muuseumikogu baasil ja teebuurimistulemused avalikkuselekättesaadavaks;

5) võimaldab kasutada oma kogu ja seda kirjeldavat andmebaasikõigil, kes seda vajavad;

6) korraldab museaalide, näituste, väljaannete ja teaduslikuinformatsiooni vahetamist Eesti javäljaspool Eestit
asuvate teiste muuseumide, teadus- ja õppeasutuste,organisatsioonide ja isikutega;

7) juhendab metoodiliselt teisi muuseume oma ainevaldkonnas ning oneksperdikskunstiesemete ja -nähtuste
hindamisel ja uurimisel;
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8) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse,Vabariigi Valitsuse määruse jakorralduse ning
kultuuriministri määruse ja käskkirjaga.

7. TKM komplekteerib oma kogu iseseisvalt. Museaalidearvelevõtmine ja säilitamine toimubkultuuriministri
kehtestatud korras.

8. TKM-i eri liiki alakogud moodustavad puutumatumuuseumikogu, millest museaalide mahakandmineja
üleandmine toimub vastavalt muuseumiseadusele.

9. TKM koostab oma tegevusplaanid vastavalt temale pandudülesannetele ja esitab needKultuuriministeeriumile
teadmiseks.

10. TKM-il on õigus:

1) korraldada muuseumikogus säilitatavate museaalidereproduktsioonide, koopiate jmsvalmistamist, müüki ja
oksjone;

2) osutada oma põhitegevusega seotud muid tasulisi teenuseid,samuti kaubandus- jatoitlustusteenuseid.

III. JUHTIMINE

11. TKM-i juhib direktor, kellega sõlmib, muudab jalõpetab töölepingu kultuuriminister. Direktoriametikoha
täitmiseks viiakse läbi konkurss.

12. Direktor:

1) juhib TKM-i tegevust kooskõlas käesolevapõhimäärusega ning vastutab TKM-ile pandudülesannete täitmise
eest;

2) vastutab TKM-i tegevust korraldavate õigusaktide täpse jaotstarbeka täitmise eest ningannab aru
kultuuriministrile;

3) kinnitab TKM-i struktuuriüksuste ametikohtade arvu ningpõhimäärused;

4) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingudTKM-i töötajatega, määrab kindlaks töötajatetööjaotuse,
töökohustused ja palgad ning kinnitab ametijuhendid.Ametikohtade täitmiseks võib direktorvälja kuulutada
konkursi;

5) esindab TKM-i ja volitab vajadusel teisi isikuid;

6) sõlmib lepinguid ning sooritab muid tehinguid;

7) käsutab kooskõlas õigusaktidega TKM-i valdusesolevat riigivara ja TKM-i rahalisivahendeid ning tagab
nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;

8) avab pankades arveid, annab välja volikirju, annabkäskkirju;

9) kinnitab seadusega ettenähtud korrastöösisekorraeeskirja, lähtudes valitsusasutusteasjaajamiskorra alustest
asjaajamiskorra, samuti muud TKM-i sisesed eeskirjad;

10) kinnitab ostu-ekspertiisikomisjoni koosseisu ja otsused;

11) kinnitab TKM-i osutatavate tasuliste teenuste hinnad, sealhulgaspiletihinnad;

12) hoiab TKM-i pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;

13) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse,Vabariigi Valitsuse määruse jakorralduse ning
kultuuriministri määruse ja käskkirjaga.

13. Direktorit asendab tema äraolekul intendant, viimaseäraolekul direktori poolt määratudstruktuuriüksuse juht.

14. Intendant:

1) koordineerib TKM-i teadustööd vastavatestruktuuriüksuste juhtide kaudu;

2) korraldab museoloogiliste ja teaduslike trükiste toimetamist;

3) asendab direktorit tema äraolekul;

4) täidab muid direktorilt saadud ülesandeid.
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15. TKM-i teadusliku ja muu tegevusega seotud olulisteküsimuste läbiarutamiseks võib moodustadanõuandvaid
kogusid, mille koosseisu kinnitab ja pädevuse määrabdirektor.

IV. STRUKTUUR

16. TKM jaguneb järgmisteks struktuuriüksusteks:

1) kogude osakond, mille koosseisu kuuluvad esemekogud, teaduslik arhiivjarestaureerimislaborid. Kogude
osakonna põhiülesanded on kogudetäiendamine, säilitamine jamuseaalide üle arvestuse pidamine, uurimistöö
koordineerimine,museoloogilise hoiu, konserveerimiseja restaureerimise alane nõustamine;

2) näituste osakond, mille põhiülesanded onekspositsiooniplaanide ja näituste kavandamine jakorraldamine ning
sellega seotud dokumentatsiooni pidamine ja tööde teostamine;

3) avalike suhete osakond, mille põhiülesanded onmuseoloogilise ja teadusliku korrespondentsikorraldamine ja
koordineerimine, näituste, ürituste ja TKM-i tutvustamine ningpropageerimineavalikkusele;

4) pedagoogiline osakond, mille põhiülesanded on loengulineja pedagoogiline töö (sealhulgaslastega),
ekskursioonide ja külastuste korraldamine TKM-i näitustele ja kogudesse,vastavatemetoodiliste materjalide
ettevalmistamine;

5) majandusosakond, mille põhiülesanded on TKM-ivarustamine ja kommunikatsioonidetagamine, ehitus-,
remondi- ja hooldustööde korraldamine, ruumide, territooriumi jaautode korrashoid,valve korraldamine;

6) raamatupidamine ja kantselei, mille ülesanneteks onraamatupidamis-, personali- jaasjaajamistöö ning
asjaajamisarhiivi pidamine.

V. VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL

17. TKM-i valduses oleva riigivara valdamine, kasutamine jakäsutamine toimub riigivaraseaduses võiselle
alusel kehtestatud korras.

18. TKM-i tegevust finantseeritakse riigieelarvest, omategevusest saadud sissetulekutest, toetustest,annetustest
ja muudest laekumistest. TKM-i eelarve kinnitamine ja rahaliste vahenditekasutamine toimubõigusaktidega
kehtestatud korras.

19. TKM peab raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeidseadusega kehtestatud korras.

20. TKM esitab ülevaateid oma tegevusestKultuuriministeeriumile viimase poolt kehtestatud korras.

21.TKM-i tegevust revideerivad Kultuuriministeerium jaRiigikontroll.

VI. ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSELÕPETAMINE

22. TKM-i tegevus korraldatakse ümber või temategevus lõpetatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatudkorras.
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