
 

Muuseumide andmekogusse esitatavate andmete loetelu 

 

1. Muuseumikogu täiendamise eesmärgil muuseumile kultuuriväärtuse hindamiseks hoiule 

või üle antud asja andmete loetelu: 

1.1. ajutine number (unikaalne identifikaator); 

1.2. esialgne nimetus; 

1.3. autor; 

1.4. esmane lühikirjeldus ja taustateave; 

1.5. seisund; 

1.6. kahjustused; 

1.7. üleandja nimi; 

1.8. üleandja isikukood või registrikood; 

1.9. üleandja kontaktaadress; 

1.10. üleandja kontakttelefon; 

1.11. üleandja e-posti aadress. 

 

2. Museaalina arvele võetava kultuuriväärtusega asja andmete loetelu: 

2.1. number (unikaalne identifikaator), mis koosneb järgmistest andmeväljadest: 

2.1.1. acr − muuseumi tähelühend; 

2.1.2. trt − tulmeraamatu tähis; 

2.1.3. trs − tulmenumbri seerianumber; 

2.1.4. trj − tulmenumbri järjekorranumber; 

2.1.5. trl − tulmenumbri lisanumber; 

2.1.6. kt − kogu tähis; 

2.1.7. ks − kogu seerianumber; 

2.1.8. kj − kogu järjekorranumber; 

2.1.9. kl − kogu lisanumber; 

2.2. nimetus; 

2.3. autor; 

2.4. esmane lühikirjeldus ja taustateave; 

2.5. seisund; 

2.6. kahjustused; 

2.7. üleandja nimi; 

2.8. üleandja isikukood või registrikood; 

2.9. üleandja kontaktaadress; 

2.10. üleandja kontakttelefon; 

2.11. üleandja e-posti aadress; 

2.12. muuseumile omandamise viis; 

2.13. ostuhind; 

2.14. asjaga seotud autoriõiguste kuuluvus; 

2.15. digitaalne kujutis; 

2.16. materjal; 

2.17. värvus; 

2.18. valmistamise tehnika; 

2.19. mõõtmed; 
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2.20. täpsustatud nimetus;  

2.21. täpsustatud taustateave; 

2.22. seosed teiste museaalidega; 

2.23. viited kirjandusele ja publikatsioonidele; 

2.24. teave varasema konserveerimise kohta; 

2.25. püsiasukoht; 

2.26. ajutine asukoht; 

2.27. seisund muuseumikogust väljaarvamisel; 

2.28. muuseumikogust väljaarvamise põhjus; 

2.29. pärast muuseumikogust väljaarvamist läbiviidav toiming; 

2.30. viide muuseumikogust väljaarvamise otsusele. 

 

3. Abikogusse arvatava asja andmete loetelu: 

3.1. number (unikaalne identifikaator); 

3.2. nimetus; 

3.3. autor; 

3.4. esmane lühikirjeldus ja taustateave; 

3.5. seisund; 

3.6. kahjustused; 

3.7. üleandja nimi; 

3.8. üleandja isikukood või registrikood; 

3.9. üleandja kontaktaadress; 

3.10. üleandja kontakttelefon; 

3.11. üleandja e-posti aadress; 

3.12. muuseumile omandamise viis; 

3.13. ostuhind; 

3.14. asjaga seotud autoriõiguste kuuluvus. 

 

4. Muuseumisse hoiule võetava kultuuriväärtusega asja andmete loetelu: 

4.1. number (unikaalne identifikaator); 

4.2. nimetus; 

4.3. autor; 

4.4. püsiasukoht; 

4.5. ajutine asukoht; 

4.6. lühikirjeldus ja taustateave; 

4.7. seisund hoiule võtmisel; 

4.8. kahjustused hoiule võtmisel; 

4.9. hoiuleandja nimi; 

4.10. hoiuleandja isikukood või registrikood; 

4.11. hoiuleandja kontaktaadress; 

4.12. hoiuleandja kontakttelefon; 

4.13. hoiuleandja e-posti aadress; 

4.14. väärtus (hind); 

4.15. hoidmise tingimused; 

4.16. tagastamise kavandatud kuupäev; 

4.17. digitaalne kujutis; 

4.18. seisund õigustatud isikule tagastamisel; 

4.19. kahjustused õigustatud isikule tagastamisel; 

4.20. õigustatud isiku nimi tagastamisel; 

4.21. õigustatud isiku isikukood või registrikood tagastamisel; 



4.22. õigustatud isiku kontaktaadress tagastamisel; 

4.23. õigustatud isiku kontakttelefon tagastamisel; 

4.24. õigustatud isiku e-posti aadress tagastamisel; 

4.25. õigustatud isikule tagastamise kuupäev. 

 

5. Museaalina arvele võetud, muuseumisse hoiule võetud kultuuriväärtusega asja ja 

abikogusse arvatud asja kasutamiseks andmise andmete loetelu: 

5.1. asja number (unikaalne identifikaator); 

5.2. kasutaja nimi; 

5.3. kasutaja isikukood või registrikood; 

5.4. kasutaja kontaktaadress; 

5.5. kasutaja kontakttelefon; 

5.6. kasutaja e-posti aadress; 

5.7. kasutusaja alguskuupäev; 

5.8. kasutusaja kavandatud lõppkuupäev; 

5.9. kasutuseesmärk;  

5.10. kasutamise tingimused; 

5.11. väärtus (hind); 

5.12. seisund kasutamise lõppemisel. 

 

6. Muuseumi andmete loetelu: 

6.1. nimi; 

6.2. registrikood; 

6.3. kontaktaadress; 

6.4. kontakttelefon; 

6.5. e-posti aadress; 

6.6. unikaalne tähelühend; 

6.7. asutaja või moodustaja. 

 

7. Muuseumikogu täiendamise ja asja muuseumisse hoiule võtmise komisjoni koosoleku 

andmete loetelu: 

7.1. toimumise kuupäev; 

7.2. toimumise koht; 

7.3. komisjoni esimehe nimi; 

7.4. komisjoni esimehe isikukood; 

7.5. komisjoni liikme nimi; 

7.6. komisjoni liikme isikukood; 

7.7. protokollija nimi; 

7.8. protokollija isikukood; 

7.9. hinnang asja kultuuriväärtuse kohta; 

7.10. müügihind; 

7.11. hinnang müügihinna ja asja hariliku väärtuse vastavusele; 

7.12. asja üleandja või omaniku nimi; 

7.13. asja üleandja või omaniku isikukood või registrikood; 

7.14. asja üleandja või omaniku kontaktaadress; 

7.15. asja üleandja või omaniku kontakttelefon; 

7.16. asja üleandja või omaniku e-posti aadress; 

7.17. otsus. 

 



8. Museaalide, muuseumisse hoiule võetud kultuuriväärtusega asjade ja abikogusse arvatud 

inventuuri andmete loetelu: 

8.1. vastutava isiku nimi;  

8.2. vastutava isiku isikukood; 

8.3. läbiviija nimi; 

8.4. läbiviija isikukood; 

8.5. alguskuupäev; 

8.6. lõppkuupäev; 

8.7. märge asja allesoleku või puudumise kohta; 

8.8. asja seisund; 

8.9. asja uued kahjustused. 


